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   عنايشغل حماس  كان ما الذيمؤخرا علمنا : الجيش اإلسرائيليفي  " غزةفرقة"قائد  .1

ميكي "لخص قائد فرقة غزة في جيش االحتالل اإلسرائيلي :  ترجمة خاصة لصفا–القدس المحتلة 
معركة حجارة "الل وحركة حماس بعد مرور عام على األوضاع الحالية بين قوات االحت" إدلشتاين
  .بأن ما يشغل بال حماس عنا هو ما يشغل بالنا أيضا" السجيل

فقد علمنا مؤخراً وبعد اكتشافنا لنفق العين الثالثة ما " خداع"وقال ادلشتاين إن الهدوء على حدود القطاع 
  .الذي كان يشغل بال حماس عنا في هذه األيام

لقاء مطوالً مع ادلشتاين بمناسبة مرور عام على الحرب " إسرائيل اليوم"اق أجرت صحيفة وفي هذا السي
  . أيام من بدء هذه المعركة10األخيرة فقد تم تعيين ادلشتاين كقائد لفرقة غزة قبل 

نيريم، : وتشير الصحيفة إلى قيام ادلشتاين مؤخراً بزيارة استطالع للمستوطنات القريبة من القطاع مثل
وليت، وكيرم شالوم، والعين الثالثة التي اكتشف فيها مؤخراً النفق الشهير حيث عبر المستوطنون وح

  .هناك عن ارتياحهم من الهدوء القائم
إن هذا الهدوء يعتبر مصلحة للطرفين، وحادثة نفق : ولكن ادلشتاين حذر من االنخداع بهذا الهدوء قائال

  .ي هكذا فترات هدوءالعين الثالثة تثبت ما هي مصلحة حماس ف
  

  نفق العين الثالثة
 والمسئول عن 2010ويضيف ادلشتاين أن هذا النفق تم حفره على طول ثالث سنوات وذلك منذ العام 

حفر النفق هو محمد السنوار الذي يعتبر قائد الجبهة الجنوبية في كتائب القسام أو ما يطلق عليه الجيش 
  .لقب قائد لواء رفح، على حد تعبيره

يشير إلى أن اكتشاف النفق كان بمثابة ضربة استراتيجية للطرف اآلخر حيث تستثمر حماس في و
األنفاق جزءا كبيرا من ميزانيتها وقدراتها البشرية، وتشكل األنفاق بالنسبة لحماس الهدف األول حالياً 

يق أمام كل ما ذكر حيث تعتبرها أهم من الصواريخ والعبوات ألنهم يفهمون أن هذه األنفاق تفتح الطر
  .وليس العكس
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ويضيف ادلشتاين أن اهتمام حماس باألنفاق يقابله اهتمام من الجيش اإلسرائيلي بمكافحتها حيث يعتبرها 
الجيش حاليا هدفه األول بحيث تم انتداب جميع أذرع أجهزة األمن لتركيز جهودها على اكتشاف األنفاق 

  .والبحث عن حلول لهذه المعضلة، كما قال
ادلشتاين يعترف أن حماس آخذه في التطور طوال الوقت وبشكل ملحوظ ، ويضيف أن النفق األخير كان 
مثيراً لإلعجاب من كل النواحي وذلك نظراً لطوله وعمقه وعرضه وقوته واألهم هو هذه الرغبة 

  .الجامحة في حفر هكذا نفق
إلى عمق المنطقة واختطاف الجنود أو ويشير إلى أن استخدامات هكذا نفق متعددة بما في ذلك الدخول 

" استشهاديين"المستوطنين أو إدخال المسلحين للسيطرة على البيوت في إحدى البلدات القريبة أو إدخال 
  . هناك في قلب تل أبيب أو القدس–لتفجير أنفسهم بعيداً عن غزة 

ير أسلوب التفكير والعمل، ويعتبر ادلشتاين أن التحدي الحالي الذي يواجهه الجيش يكمن في كيفية تغي
فالقوات موجهة للنظر دائماً إلى األمام وهكذا أنفاق تفاجئهم من خلفهم وهذا األمر يستوجب كسر العادة 
وذلك بعدم القيام بنشاطات اعتيادية طوال الوقت تمكن الطرف اآلخر من رسم خططه على هذا األساس، 

  .كما قال
اعته أثناء عملية عامود السحاب حيث جنب الجيش الكثير من ويقول ادلشتاين أن هكذا أسلوب اثبت نج

المشاكل فقد خططت حماس في حينها للمس بقواتنا المتواجدة بالقرب من السياج األمني وخطف الجنود 
  .عبر األنفاق ولكنه يؤكد أن كل هذه الخطط فشلت بفضل العمل التكتيكي الذي مارسته قواته

 ال يعني بأننا سننجح دائماً في إحباط هكذا أعمال ولذلك فالقوات دائماً ومع ذلك، يحذر ادلشتاين أن هذا
على أهبة االستعداد حتى أن درجة التنبيه إلى خطورة الخطف في القطاع تصل إلى حد التلقين بكيفية 

  .التصرف في حال حدوث محاولة خطف ، كما يقول قائد الفرقة
  

  األنفاق والجيش المصري
ما تقوم به مصر مثار "ش المصري على األنفاق مؤخراً، فيقول ادلشتاين إن أما بخصوص هجوم الجي

إعجاب للجميع فقد قام الجيش المصري مؤخراً بكل ما طالبناه به على مدار السنين من تدمير لألنفاق 
، الفتًا إلى أن الجيش المصري قام بكل ذلك "ومتابعة أكثر للمعابر الحدودية والحد من إدخال البضائع

  .اء على مصالحه، هو كما قالبن
ولكن ادلتشاين ال يحدوه االندفاع كثيراً إلى حد الرضى عن الوضع الحالي على حدود القطاع، ويقول إن 

ويشير إلى أن ما يشغل باله في هذه األيام هو محاولة تشخيص اللحظة " العدو اليائس هو العدو األخطر"
خسره في ظل هذا الضغط المصري وعندها سيأتي الجنون التي تشعر فيها حماس أنه لم يعد لديها ما ت

  .، على حد قوله"أننا لم نصل بعد إلى تلك اللحظة "بعينه؛ لكنه يشير ب
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   انش8صواريخ 

ويعتقد ادلشتاين أن حماس ستدخل إلى المواجهة القادمة عندما تشعر بالجاهزية فقط وليس قبل ذلك ولذلك 
ذية بما في ذلك الصواريخ بعيدة المدى، فمشاكل األنفاق تلزم التنظيم فهي بحاجة لترميم تشكيالتها التنفي

العمل على تعميق قدراته في التصنيع الذاتي وباألخص تصنيع تلك الصواريخ التي يطلق عليها الجيش 
والتي تشبه تلك التي أطلقتها حماس والجهاد اإلسالمي باتجاه تل أبيب والقدس في المعركة "  انش8"اسم 

  .ة، كما قالاألخير
وفي رد على سؤال حول موعد المعركة القادمة، قال ادلشتاين إن القطاع هادئ ظاهرياً هذه األيام ولكن 

علمتنا المعركة األخيرة أننا ال نعلم متى سنضطر إلى "ويضيف . ذلك من شأنه أن ينتهي في أية لحظة
  ".الدخول في معركة

  
  حرب شوارع بغزة

لحالية وتأثيرها على خطط الجيش، فيشير ادلشتاين إلى أن تدريبات فرقة أما بخصوص ميزانية الجيش ا
 ألوية 7غزة لم تتأثر من ذلك وستجري قريباً وألول مرة في تاريخ الفرقة تدريباً شامالً وذلك بمشاركة 

وعلى جدول أعمالها محاكاة حرب شوارع في غزة والطريق إلى هناك ستمر عبر المدن اإلسرائيلية 
  .حيث ستشهد هجوماً لسالح المشاة والمدرعاتكعسقالن 

وفي هذا السياق قال ادلشتاين ساخراً انه من الممكن أن نساعد الشرطة في القضاء على الجريمة هناك 
.!!!  

  
  معادلة الهدوء الحالية

وخالل المقابلة بدا ادلشتاين حذراً من إطالق التهديدات الشديدة اللهجة تجاه غزة، ولكنه قال بالحرف 
إذا ضربت إسرائيل ستضرب غزة وإذا لم ينم سكان النقب بهدوء فلن ينعم سكان القطاع بذلك، : "الواحد

  .على حد وصفه" وإذا ما بدأت حماس بالعربدة فسيعربد الجيش هو أيضا
ويضيف أن معادلة الجيش في هذه األيام تقضي أن الهدوء سيقابل بالهدوء وإطالق الصواريخ سيرد عليه 

خ ويشير هنا إلى وجود رد على كل صاروخ يطلق من غزة ولكنه ينوه إلى أن طبيعة تلك بالصواري
  .الردود حاليا سطحية حتى ال يصعد الموقف

 متر إلى 300ويضيف أن مدى مناورة الجيش داخل أراضي القطاع قد تقلص بعد الحرب األخيرة من 
لى أبعد من ذلك كانت قبل أسبوعين بعد  فقط، وأن المرة الوحيدة التي عمل فيها الجيش مؤخرا إ100

دخوله لتفجير نفق العين الثالثة ويقول إنه طالما بقيت األمور هادئة فسنحافظ على تفاهمات الحرب 
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وبخصوص توقعاته المستقبلية للتطورات على جبهة غزة، قال ادلشتاين  .2012األخيرة في نوفمبر 
  ".هنا غزة"بابتسامة 

  
  زمن دحالن
ن أشار إلى استعانته بتجارب اآلخرين في هذا المجال، فقد كان معه في اللقاء أيضا ضابط لكنه ادلشتاي

  .وأحد أقدم قصاصي األثر في المنطقة ويدعى سالم" ربيع"قصاصي األثر 
 17وأضاف أنه يخدم هنا منذ . دائمة التغيير لألسوأ) أي غزة(ونبه ربيع إلى حقيقة أن هذه المنطقة 

قائد (ل ما يخطر في البال ابتداء من العالقات الحميمة مع أجهزة األمن التابعة لدحالن عاما، وقد شاهد ك
  .وحتى االنتفاضة وصعود حركة حماس) األمن الوقائي السابق محمد دحالن

كنا نسير بمركباتنا المكشوفة على طول الحدود مع القطاع؛ ولكن : "ويتحسر ربيع على أيام الماضي قائال
كما " ختلفة تماما فالطرف األخر تطور عبر األنفاق والعبوات ونحن بحاجة للتطور معهاألمور اليوم م

  .قال
  

  ساعة الصفر
منشغل اآلن أيضا في استخالص العبر من ) أي حماس(وفي نهاية اللقاء قال ادلشتاين إن الطرف اآلخر 

ي بإمكانهم فعله لتجنب الحرب األخيرة لكي يفهموا ما الذي أضر بخططهم في المرة الماضية وما الذ
  .ذلك في المرة القادمة

هذه لعبة "ويشير ادلشتاين إلى أن الطرف اآلخر يجري تدريباته ويطور وسائله ويستعد لساعة الصفر 
،ولكنه تعهد " عقول وفيها يتعلم كل طرف ما الذي يدور في عقل الطرف اآلخر بما في ذلك من أخطاء

 . على حد زعمه" سيفاجئ الطرف اآلخر أيضاً في المرة القادمة"أنه لمراسل الصحيفة بأمر واحد أال وهو 
  15/11/2013، )صفا(وكالة الصحافة الفلسطينية 

  
   تشكيل لجنة وطنية لبحث آليات تطبيق المصالحةيدعو إلىهنية  .2

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني، خالل اجتماعه بقادة الفصائل الوطنية واإلسالمية،           :خاص الرأي  - غزة
ليوم بغزة، إلى تشكيل لجنة عليا لرعاية الحوار الوطني الشامل بمشاركة حماس، مشدداً علـى تمـسك                 ا

وأكد هنية أن الشراكة الوطنية ليست نابعـة مـن           .الحكومة بالمصالحة ولكن ليس على حساب الثوابت      
  .الظروف الناشئة والنتائج المترتبة على السياسات المصرية وال خوافاً من أي أمر

ر االجتماع جميع الفصائل عدا حركة فتح رغم أنه تم دعوتها لحضور اللقاء، حيث أبلغ القيادي في                 وحض
  .حركة الجهاد اإلسالمي خالد البطش رئيس الوزراء اعتذار فتح عن الحضور
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ودعا هنية إلى البحث عن اآلليات واألجندة والمكان والزمان لتطبيق ما تم االتفاق عليه، مؤكـداً أنـه ال                   
ل عن الرعاية المصرية، مطالباً في الوقت ذاته بضرورة تأسيس قيم الشراكة، وهي ليست بديل عـن                 بدي

  .المصالحة وال عن وحدة فلسطين، وهي أساساً إلنهاء االنقسام وإعادة الوحدة
كما ودعا لوقفة وطنية فلسطينية لمراجعة المسارات ثم االتفاق على استراتيجية وطنية جامعة تفتح كـل                

تكون هذه الخيارات لحماية الحقوق والثوابت وتفتح المجال للمقاومة في غزة والضفة            "رات، مضيفاً   الخيا
ندعو لمؤتمر وطني للبحث في مشكلة البطالـة،        "وقال هنية    ".واستعادة الملفات الوطنية لوضعها الطبيعي    

ياسية والمقترحات ليـست    ، الفتاً إلى أن الحصار أسبابه س      "وأيضاً حملة وطنية للنظافة والجمال في غزة      
وشدد على أن االنقسام ليس سبب الحصار، معلالً ذلك بأن أسباب الحـصار هـي                .بديل عن المصالحة  

  ".ورفضنا التعاطي معها وتمسكنا بخيار المقاومة"شروط الرباعية المفروضة قبل االنقسام، 
ات تحمل مخـاطر للقـضية      المفاوض"وعن الوضع الوطني العام وكيفية مواجهة االحتالل، أضاف هنية          

، مشيراً إلى أن السلطة مقتنعـة بـأنهم         "واستنزاف لكل شيء مع استمرار الجرائم واالستيطان والتهويد       
يسيرون في طريق مسدود وأكبر دليل استقالة طاقم المفاوضات، ألنه مسار استنزافي لم يغير شيء على                

 قادة الفـصائل باالتفـاق علـى فعاليـات          وطالب رئيس الوزراء   .األرض وهو غطاء لما يقوم به العدو      
وفيمـا يتعلـق     ".وضعنا الفلسطيني وصل لحالة ال يمكن السكوت عليها       "مشتركة لحماية الثوابت، قائالً     

بعالقة الفلسطينيين بالدول المختلفة، أكد على ما جاء في خطابه األخير وعدم التدخل بالشؤون الداخليـة                
تي تستهدف الفلسطينيين عموماً وحماس خصوصاً هي ظالمـة، داعيـاً           ألي دولة، الفتاً إلى أن الحملة ال      

 .للتفريق بين بعض األخطاء الفردية وبين الحديث عن الدور األمني الميداني في مصر كسيناء وغيرهـا               
بالرغم من بعض اإلشارات والمقاالت التي ال تعبر عن سياسينا          "ونفى هنية التدخل في الشأن المصري،       

  ".أولويتنا فلسطينية، ونعمل ألجل فلسطين وال نتوه في المسارات"اً أن ، مؤكد"المتبعة
وأصدر هنية على هامش لقائه بالفصائل تعليماته للمكتب اإلعالمي الحكومي بسحب الشكوى المقدمة ضد              

  .وكالة معاً من النيابة العامة والقيام باإلجراءات القانونية إلعادة فتح المكتب
ح معا سيكون بعد ترتيب جلسة مع رئاسة المكتب اإلعالمي الحكـومي علـى أن               وأكد هنية أن إعادة فت    

  .تلتزم معاً بالقواعد الصحفية والمهنية
  16/11/2013، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

  
   خيارات لمواجهة االستيطان3الفلسطينية تدرس  السلطة": الحياة" .3

فاوضات التي يرأسها رئيس الوفد المفاوض الدكتور       تظهر أرقام دائرة شؤون الم    :  محمد يونس  -رام اهللا   
صائب عريقات أن إسرائيل سّرعت وتيرة البناء االسـتيطاني أثنـاء األشـهر الثالثـة الماضـية مـن                

  .المفاوضات، ما دفع الوفد الفلسطيني المفاوض الى تقديم استقالته
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لته، فإن العضو الثاني فـي الوفـد        وفيما يتوقع بعضهم ان يعدل عريقات عن استقا        وبّينت األرقام التي ج   
  .الدكتور محمد أشتيه أكد أنه مصمم على االستقالة من دون تردد

معتها الدائرة من إعالنات البناء اإلسرائيلية الرسمية أن السلطات اإلسرائيلية صـادقت منـذ اسـتئناف                
لعاملون في الدائرة   ويقول ا .  وحدة استيطانية  6296الماضي على بناء    ) يوليو( تموز   29المفاوضات في   

ان هذا العدد أعلى من العدد اإلجمالي للوحدات االستيطانية الذي تم المصادقة عليه خالل األشهر الخمسة                
  . وحدة5577الماضية قبل استئناف المفاوضات، وهو 

وقدم الوفد الفلسطيني المفاوض استقالته الى الرئيس محمود عباس في الخامس مـن الـشهر الجـاري                 
وقـال مـسؤولون   .  على زيادة البناء في المستوطنات وعدم حدوث اي تقدم فـي المفاوضـات         احتجاجاً

فلسطينيون ان االعتراضات الفلسطينية على مواصلة التفاوض في ظل استمرار االستيطان تتنامى لـيس              
  .فقط في الشارع، وإنما في أوساط القيادة السياسية نفسها

هم اقترح على الرئيس عباس الشروع فـي تقـديم طلبـات            ان بعض » الحياة«وقالت مصادر مطلعة لـ     
ويرى بعضهم اآلخـر ان تقـديم اي طلبـات الـى            . لالنضمام إلى المنظمات الدولية أثناء المفاوضات     

المنظمات الدولية سيدفع اسرائيل الى وقف اطالق من تبقى من أسرى ما قبل اتفاق اوسلو وعددهم أكثر                 
استكمال التحضيرات الالزمة لالنضمام إلى المنظمات الدولية لتقديمها        ويقترح فريق ثالث    .  أسيراً 50من  

  .فور انتهاء األشهر التسعة
ويقول مقربون من الـرئيس  . وعقد الوفد المفاوض جلسة تفاوض واحدة بعد تقديم استقالته للرئيس عباس   

ى ما قبـل اوسـلو      ان المفاوضات ستستمر حتى نهاية الفترة المتفق عليها من أجل استكمال تحرير أسر            
 عاماً، ولتجنب التعرض الى ضغط اميركي ودولي في حـال           33-20الذين مضى عليهم في األسر بين       
  .االنسحاب قبل نهاية األشهر التسعة

لكن بعض المسؤولين يرجـو ان يتراجـع عريقـات عـن            . ويقول عريقات ان استقالة الوفد قيد البحث      
غير أن األمر يبدو مختلفاً بالنـسبة       . ى رأس الوفد المفاوض   االستقالة أمام إصرار الرئيس، وأن يظل عل      

  .الى أشتيه الذي ال يخفي تصميمه على االستقالة
تأتي نتيجة للعديد   «وقالت دائرة شؤون المفاوضات في بيان لها هو األول عن استقالة الوفد إن االستقالة               

إلى حل الدولتين من طريق التفاوض،      من السياسات والممارسات اإلسرائيلية التي تقّوض إمكان التوصل         
وأضاف ان دعوة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو        . »بما في ذلك النشاط االستيطاني المتسارع     

لن تؤدي الى وقف    « ألف وحدة سكنية جديدة      20في الخطط األخيرة الهادفة الى بناء       » إعادة النظر «إلى  
التي صادقت عليها إسـرائيل، والتـي ال تـزال تـصادق عليهـا       بناء اآلالف من الوحدات االستيطانية      

  .»باستمرار
  17/11/2013، الحياة، لندن
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  واالستقالة تحت تصرف الرئيس عباس..  السالم ستستمر حتى النهايةمفاوضات: عريقات .4

 قال رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض، صائب عريقات، إن القيادة الفلسطينية سـتبقى ملتزمـة             : رام اهللا 
وقـال  . بمفاوضات السالم مع الجانب اإلسرائيلي على الرغم من استقالته والوفد قبـل نحـو أسـبوعين       

االستقالة التي تقّدم بها أعضاء الفريق المفاوض إلـى الـرئيس           «عريقات في تصريح صحافي أمس إن       
رة األشـهر   محمود عباس ال تبطل التزام الجانب الفلسطيني بمواصلة جلسات المفاوضات حتى انتهاء فت            

وكان عريقات قدم استقالته وعضو الوفد المفاوض محمد اشـتيه، إلـى الـرئيس              . »التسعة المحددة لها  
  .الماضي، احتجاجا على عدم تقدم المفاوضات) تشرين األول( أكتوبر 31عباس، في 

ـ    . أن الرئيس عباس رفض استقالته وطلب منه مواصـلة مهمتـه       » الشرق األوسط «لكن مصادر أكدت ل
  .حسب المصادر فإنه في حال أصر عريقات على االستقالة فسيجري اختيار مفاوضين آخرينوب

القيادة الفلسطينية ومن منطلق إيمانها بأهمية تحقيـق الـسالم العـادل            «وقال عريقات في بيان أمس إن       
 والشامل ملتزمة بالتفاوض مع الجانب اإلسرائيلي، رغم ما تمارسه حكومة نتنياهو مـن جـرائم بحـق                

  .»اإلنسان الفلسطيني وبحق األرض الفلسطينية
 17/11/2013، الشرق األوسط، لندن

  
   أشهر4المغلق منذ " معا" بإعادة فتح مكتب يأمرهنية  .5

أمر رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة اسماعيل هنية، بإعادة فتح مكتب وكالـة             :  أ ف ب   -غزة  
قرار من النائب العام في حكومته قبل أربعة أشهر، وفق ما أعلن            الفلسطينية المستقلة، التي أغلقت ب    " معا"

  .مسؤول في حركة الجهاد اإلسالمي
أبلغنا خالل اجتماع عقـده     "وقال القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي خالد البطش لفرانس برس، إن هنية             

، على أن نتابع موضوع     مع قادة الفصائل في غزة، أنه أعطى تعليماته إلعادة فتح مكتب وكالة معا فوراً             
هنية استجاب لطلبه في بداية االجتماع بإعادة فتح مكتبي معا والعربية،           "، مشيراً إلى أن     "قناة العربية غداً  

  ".المغلقين منذ عدة أشهر
هنية أعطى التعليمات بـسحب الـشكوى   "من جانبه، قال الناطق باسم حكومة حماس إيهاب الغصين، إن      

  ".المي الحكومي، مع أخذ تعهد من الوكالة بالتزام المهنيةالمقدمة من المكتب اإلع
يونيو الماضي بإغالق مكتبي معا والعربيـة       /وكان النائب العام في حكومة حماس أصدر قراراً في تموز         

  ".تلفيق أخبار تهدد السلم األهلي"في غزة، بسبب 
  17/11/201، الدستور، عّمان
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  لمصر بأن ال يستعجل في في موضوع المصالحةعباس نُصح خالل زيارته األخيرة ": سما" .6
ان زيارة الرئيس الفلسطيني عبـاس      " سما"كدت مصادر مصرية مساء اليوم لوكالة       أ: خاص سما \القاهرة

ورفـضت المـصادر     .للقاهرة كانت من انجح الزيارات التي قام بها مسؤول فلسطيني للقاهرة منذ عقود            
ئيس عباس ببرود في القاهرة مؤكدة ان الرئيس عباس اسـتقبل           بشدة االنباء التي تحدثت عن استقبال الر      

بحفاوة بالغة وان وزير الخارجية فهمي زاره في مقره اصافة الى لقائه بوزير الـدفاع السيـسي لمـدة                   
  . ساعتين

واوضحت المصادر ان الرئيس عباس نُصح خالل زيارته األخيرة لمصر، بأن ال يستعجل في موضوع               
حماس موقفا موحدا وصريحا و تقبل بإنتخابات دون شروط مشيرة الـى وجـود              المصالحة، حتى تبدي    

وضحت أن عباس   أو .تيارات متباينة داخل حماس حول الموقف من النظام الجديد في مصر والمصالحة           
سينتظر االن ويراقب التطور داخل حماس حتى يتغلب تيار عقالني وطني يريد فعال أن يتم المـصالحة                 

  .حسب قولها
  16/11/2013،  سما اإلخباريةوكالة

  
  الحمد اهللا يؤكد التزام الحكومة بدعم الهيئات المحلية إلحداث التنمية .7

أكد رئيس الوزراء رامي الحمد اهللا مساعي الحكومة لتعزيز قدرة مؤسسات الدولـة             ": األيام "-طولكرم  
لخدمات المقدمة، والنهـوض    الفلسطينية، لخدمة ورعاية مصالح المواطنين، والعمل على االرتقاء بواقع ا         

بنوعيتها، من خالل هيئات ومجالس الحكم المحلي، التي هي شريك حيوي بتحديـد أولويـات التـدخل                 
  .الحكومي، وبلورة المزيد من المشاريع التنموية لتلبية احتياجات المواطنين

جسر وادي التين،   وقال الحمد اهللا خالل جولته في منطقة الكفريات بمحافظة طولكرم، أمس، التي شملت              
وجبارة، وكفر عبوش، وكفر صور، إن الحكومة من خالل عملها الجاد في االطالع على حاجات أبنـاء                 
الشعب الفلسطيني، تواصل السير في جهود التنمية االقتصادية، واالجتماعية، التي تشكل مكونا أساسـيا              

  .لتعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني
  17/11/2013، األيام، رام اهللا

  
   الفلسطيني يدعو لمواجهة االحتالل وسياسته االستيطانيةالوطنيالمجلس  .8

 إلعـالن وثيقـة     25دعا المجلس الوطني الفلسطيني في بيان بمناسبة الـذكرى          :  كمال زكارنة  -عمان  
االستقالل الفلسطيني لمواجهة السياسات االحتاللية اإلسرائيلية على األرض الفلسطينية بمزيد من التحدي            

التمسك والوحدة واإلصرار، مؤكدا أن االحتالل اإلسرائيلي يسعى جاهدا لتعطيـل ومـصادرة الحـق               و
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الفلسطيني في إنجاز استقالله الوطني وإقامة دولته المستقلة من خالل ما يقوم به من تكثيف لالسـتيطان                 
  .ومصادرة لألراضي، في الوقت الذي يعمل فيه على هدم المنازل وتشريد سكانها

المجلس الوطني الفلسطيني على أن لغة الصلف والعنجهية اإلسرائيلية التي تمتاز بها أقوال وأفعال              وشدد  
 لن تفت بعضد الشعب الفلسطيني وصـموده، ولـن          -كما هي عادتها  –الحكومة اإلسرائيلية في هذه األيام    

يني متجـذرا فـي     تزيده إال قوة وتصميما على نيل حقوقه، فاالحتالل إلى زوال، وسيبقى الشعب الفلسط            
وأكد المجلس الـوطني الفلـسطيني أن إسـرائيل         . 1988أرضه كما أكدته وثيقة إعالن االستقالل عام        

بسياساتها االستيطانية أوصلت المفاوضات إلى طريق مسدود، داعيا المجتمع الدولي لتحمل مـسؤولياته             
ي وقرارات األمم المتحدة، والكـف      في لجم هذه السياسات وإلزام إسرائيل لالنصياع لقواعد القانون الدول         

  .عن التعامل معها كدولة فوق القانون الدولي
  17/11/2013، الدستور، عّمان

  
   تستخدم المفاوضات غطاء لسياساتها التوسعية"إسرائيل":  البرغوثيمصطفى .9

 وفـد  أطلع مصطفى البرغوثي االمين العام لحركة المبادرة الوطنيـة الفلـسطينية فـي رام اهللا    : رام اهللا 
تضامني نرويجي على تطورات االوضاع في االراضي الفلسطينية ومخاطر ما يجري مـن انتهاكـات               
اسرائيلية، تتمثل بالنشاطات االستيطانية ومنظمومة الفصل العنصري واعتداءات المستوطنين وعمليـات           

  .التطهير العرقي والتهويد في القدس واالغوار ومحاوالت اقتالع شعبنا من أرضه
إسرائيل تستخدم المفاوضات غطاء لسياساتها التوسعية      "ان  " قدس برس "البرغوثي في بيان له تلقته      وقال  

 وحدة استيطانية وبناء حديقة علـى       12415في االراضي الفلسطينية، مشيرا إلى طرحها عطاءات لبناء         
ة قـسرية   اراضي الطور والعيسوية لمنع التمدد العمراني للمقدسيين ومحاصرتهم من اجل فرض هجـر            

وأكد النائب مصطفى البرغوثي اهمية اتساع حركة التضامن الدولي مع نضال شعبنا الفلـسطيني               .عليهم
  .ضد االستيطان ومنظومة الفصل العنصري واالبارتهايد التي انشأتها اسرائيل في االراضي الفلسطينية

  16/11/2013، قدس برس
  

  تشجع االحتالل على جريمة التهويد ألنها "غير مرحب بها"زيارة هوالند للقدس: حماس .10
الزيارة التي سيقوم بها الـرئيس الفرنـسي فرنـسوا          " حماس"استنكرت حركة المقاومة اإلسالمية     : غزة

  ".غير مرحب بها"، مؤكدة أنها زيارة )11-17(هوالند إلى مدينة القدس المحتلة اعتبارا من يوم األحد 
، في بيان صحفي    "حماس"ي باسم حركة المقاومة اإلسالمية      وقال الدكتور صالح البردويل، الناطق الرسم     

إن زيارة هوالند إلى القدس المحتلة غير مرحـب         : "نسخة عنه " المركز الفلسطيني لإلعالم  "مكتوب تلقى   
  ".بها ألنها تساهم في تشجيع االحتالل جريمة التهويد واالستيطان
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تعكس حجم النفـاق الـسياسي      "ى القدس المحتلة    وأشار البردويل إلى أن هذه الزيارة للرئيس الفرنسي إل        
  ".الغربي في الموقف من القضية الفلسطينية وتؤسس لمرحلة خطيرة من تجاهل الحقوق

17/11/2013، المركز الفلسطيني لإلعالم  
  

  المقاومة غّيرت المعادلة العسكرية مع االحتالل: الزهار .11
محمود الزهار أن المقاومـة الفلـسطينية       " حماس"أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية        

  .تمكنت من تغيير المعادلة العسكرية مع االحتالل في قطاع غزة، مشيرا إلى تطور قدراتها
إن المقاومـة   : " طالبة متفوقة في جامعـة االزهـر بغـزة الـسبت           200وقال الزهار خالل حفل تكريم      

تل اإلسرائيلي الذي أضحى يحسب لها ألف حـساب،         الفلسطينية غّيرت وجه المعادلة العسكرية مع المح      
خاصة بعد اكتشاف النفق في خان يونس، والذي قال عنه قادة االحتالل أن قدرة حماس على اختطـاف                  

  ".الجنود الزالت قائمة
إن هذا ما جعل العدو يطلب اإلذن لدخول عشرين مترا في األراضي الفلسطينية، لندرك مدى               : "وأضاف

  ". العسكري الذي وصلت إليه المنطقةالتطور والتفوق
نحيي هذه األيام ذكرى االنتفاضة التي ضحى فيها أبناء فلسطين بكل توجهاتهم من سنوات سجن               : "وتابع

وإبعاد وشهداء وجرحى وهدم بيوت، وكانت نقطة التحول للتطور والتقدم لحمـاس ومقاومتهـا، التـي                
، وصاحبة االنجاز والسبق في ضرب تـل أبيـب          أضحت اآلن حركة قوية يحترمها العدو قبل الصديق       

  ".وإدخال الرعب في نفوس الشعب الصهيوني
16/11/2013، فلسطين أون الين  

  
  مقاومةالعالمة فارقة في تاريخ " حجارة السجيل": البردويل .12

صـالح البردويـل، أن المقاومـة       . د" حماس"أكد عضو القيادة السياسية لحركة      :  أحمد اللبابيدي  - غزة
طينية وعلى رأسها كتائب الشهيد عز الدين القسام، استطاعت خالل معركة األيام الثمانية في الرابع               الفلس

، إعادة صياغة قواعد اللعبة مع االحـتالل اإلسـرائيلي،          2012عشر إلى الحادي والعشرين من نوفمبر       
أنف " مرغت"ني، و شكلت عالمة فارقة في تاريخ مقاومة الشعب الفلسطي       " حجارة السجيل "مشددا على أن    

  .االحتالل في التراب
ـ      إن المقاومة خالل ثمانية أيام من المواجهة الداميـة،         ": "فلسطين"وقال البردويل في تصريحات خاصة ب

نجحت في تغيير معادلة الصراع مع االحتالل االسرائيلي بعد تحقيقها مكاسب عسكرية ميدانية كان مـن                
 إلى أن المقاومة أثبتت قـدرتها علـى المواجهـة والـصمود             ، مشيرا "أبرزها إحداث توازن في الرعب    

  .ومباغتة االحتالل فيما ال يتوقعه ولم يكن في حسبان قيادته
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وأوضح أن االنتصار العسكري الذي حققته المقاومة في حرب حجارة السجيل، حدد معالم جديـدة فـي                 
  .طبيعة الصراع مع االحتالل

 أظهرت قدرة المقاومة الفلسطينية على تطوير قـدراتها محليـا           "حجارة السجيل "وأشار البردويل إلى أن     
 m75وبأبسط االمكانيات في ظل وجود الحصار البري والبحري عليها، مشددا على أن دخول صـاروخ              

  .المصنع محليا بأيدي القسام المعركة، ساهم في تفتيت الجبهة الداخلية اإلسرائيلية
يلي، كانوا تحت ضربات المقاومة طيلة أيام المعركة، األمر الذي           ماليين إسرائ  5وأشار إلى أن أكثر من      

  .دفعهم لالختباء داخل المالجئ
واعتبر البردويل أن احتضان الفلسطينيين والحكومة للمقاومة كان من أهم عوامل نصرها على االحتالل              

 ثابتًـا وهـو يـدفع       اإلسرائيلي، مشددا على أن الشعب الفلسطيني بات يلتف حول مقاومته الباسلة ويقف           
  .ضريبة صموده على طريق تحرير أرضه ومقدساته

16/11/2013فلسطين أون الين،   
  

  متمسكون بالمصالحة الوطنية وال بديل عن الرعاية المصرية: الفصائل الفلسطينية في غزة .13
فصائل فلسطينية، بمشاركة حركة حماس وحركـة   لخالل لقاء مطول في مدينة غزة       : نبيل سنونو  - غزة

 قال القيادي في حركـة     ،الجهاد اإلسالمي، والجبهة الشعبية، وغياب حركة فتح التي رفضت تلبيه الدعوة          
أن مـن بـين     ،  الجهاد اإلسالمي خالد البطش في مؤتمر صحفي، عقده برفقة قيادات الفصائل المشاركة           

، والكهربـاء،   جمود المصالحة، واألزمات التي يعيـشها القطـاع، كالحـصار         "األزمات التي تم بحثها؛     
مقترح رئـيس الـوزراء     "، مبّينًا أن من أبرز النقاط؛       "والمعابر، والتهديد اإلسرائيلي الحاضر ضد شعبنا     

  ".المتعلق بتشكيل لجنة وطنية لبحث اآلليات والمقترحات الالزمة لتنفيذ اتفاق المصالحة
مكن تجاوز الدور المـصري،     لكنه شدد على أن اللقاء أكد على بقاء مصر كراعية للمصالحة، وأنه ال ي             

نحن كفصائل سنلتقي خالل هذا األسبوع، لبحث تشكيل لجنة وطنية، ثـم نلتقـي مـع رئـيس                  : "مضيفًا
  ".الوزراء، لبحث آليات تطبيق اتفاق المصالحة، والخروج من أزمة االنقسام

طة فـي رام اهللا،     البطش أكد أيضا أنه ال يمكن مواجهة تهديدات االحتالل والضغوط األمريكية على السل            
الرامية إلى التوصل لصفقة في المفاوضات على حساب الشعب الفلسطيني، إال بتحقيق الوحدة الوطنيـة،               
الفتًا إلى أن الفصائل التي رحبت بالمقترح ستعمل على تشكيل اللجنة الوطنية، لتقـرب المـسافات مـن          

  .المصالحة، وتشكيل حكومة التوافق
إن اللقاء ناقش الوضع الفلـسطيني، واسـتعادة        : "سامي أبو زهري  . س د قال المتحدث باسم حركة حما    و

الوحدة وملف الحصار، والشراكة في تحمل المسؤولية، وكان االقتراح العملي بدعوة القوى لتشكيل لجنة              
  ".وطنية عليا لوضع اآلليات المباشرة للبدء في تطبيق اتفاقات المصالحة
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الفصائل أبـدت إيجابيـة ووعـدت بتنفيـذ     " الصحفي، إلى أن     وفي حين أشار أبو زهري خالل المؤتمر      
رئيس الوزراء أكد أن حركة حماس حركة وطنية فلسطينية، بمرجعيـة قياديـة             "، لفت إلى أن     "المقترح

  ".فلسطينية، وهي جزء من الحركة الوطنية الفلسطينية
الوزراء على تشكيل   إن حركة حماس لم ولن وال تتدخل في الشأن المصري، وقد شجع رئيس              : "وأضاف

لجنة وطنية لشرح الموقف الفلسطيني لمصر، وتأكيد عمق وثبات العالقة الفلسطينية المصرية والعربيـة              
  .، وفق قوله"بشكل عام

المصالحة الفلسطينية تـستند إلـى      "أما القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، رباح مهنا، فأكد أن            
ي، وتحديد موعد واقعي لالنتخابات مع الكل الوطني، واالتفاق على          نقاط؛ هي تشكيل حكومة توافق وطن     

  .برنامج حد أدنى وطني، وتفعيل اإلطار المؤقت لمنظمة التحرير
كنا نتمنى أن تشارك فتح، وسنبذل جهدا جديا لمشاركة الكل الوطني           : "وقال مهنا خالل المؤتمر الصحفي    

  ".الفلسطيني
16/11/2013فلسطين أون الين،   

  
   مع االحتاللحفر األنفاق السالح األكثر نجاعة لقلب موازين الصراع: أبو عبيدة .14

 إن نجاح   ،)حماس(الذراع العسكري لحركة المقاومة اإلسالمية      ،  قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام      
حـتالل  إسرائيل في تدمير عدد من أنفاق المقاومة لن يؤثر على قدرات المقاومة وجاهزيتها لمواجهة اال              

  .اإلسرائيلي
ومـن  "وأوضح أبو عبيدة للجزيرة أن المقاومة الفلسطينية في معركة مفتوحة مع االحتالل اإلسـرائيلي               

، غير أنه أكد أن تلك النجاحات ال يمكـن أن           "الطبيعي أن يتخلل هذه المعركة نجاحات محدودة لالحتالل       
  .تؤثر على قدرات المقاومة على المدى الطويل

لطات االحتالل تلجأ في مرات كثيرة لالدعاء بهدم أنفاق تابعة للمقاومة، في حين أنهـا لـم                 واعتبر أن س  
وأكد أن المقاومة قادرة على تعويض أية أنفاق        . تستطع تدمير سوى مبان مدنية أو إصابة أراض فارغة        

ـ       يعتبر   حفر األنفاق    ، مؤكدا أن  تقوم إسرائيل بهدمها   صراع مـع   السالح األكثر نجاعة لقلب مـوازين ال
  .االحتالل

وأكد أن المقاومة مطالبة باالستعداد لمواجهة القوات اإلسرائيلية سواء عبر حفر األنفاق الموجهة ألعمال              
  .المقاومة أو عبر غيرها من الوسائل

وجاء تصريح أبو عبيدة في معرض التعليق على التقرير الذي بثته الجزيرة اليوم، والذي رافقـت مـن                  
حدة حفر األنفاق التابعة لكتائب القسام في حفر أحد األنفاق السرية التابعة للمقاومة في              خالله أفرادا من و   

  .قطاع غزة
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تشرين األول الماضي اكتشاف نفق يمتد من خان يـونس إلـى   / أكتوبر 10وكانت إسرائيل قد أعلنت في      
. مات خرسـانية   كيلومتر، وأوضحت أن النفق حفر في تربة رملية وعّزز بدعا          2.5داخل إسرائيل بطول    

  .واستشهد ثالثة أفراد من المقاومة في مواجهات مع القوات اإلسرائيلية التي قامت بهدم النفق
16/11/2013الجزيرة نت، الدوحة،   

  
   صحفيين مصريين للقدس تسهم في كسر الحصار عنهازيارة: فتح .15

دس المحتلة تسهم في كـسر      أن زيارة وفد الصحفيين المصريين لمدينة الق      " فتح"اعتبرت حركة   : رام اهللا 
الحصار اإلسرائيلي المفروض على المدينة المحتلة، وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه نقابـة الـصحفيين                

مـع  " تطبيعيـة "بالقاهرة عن إحالة أعضاء الوفد للتحقيق والوقوف على حقيقة الزيارة التي وصفتها بـ              
  .االحتالل

، زيـارة الـصحفيين     )11|16(خة عنـه، اليـوم الـسبت        نس" قدس برس "وثّمنت الحركة في بيان تلقّت      
على صمود الشعب الفلسطيني وعلى مقاومته السلمية لالحتالل        " شهود حق "المصريين الذين وصفتهم بـ     

بعيداً عن عيون األشقاء العرب، مستغالً      "ومخططاته التهويدية واالستيطانية التي يقوم بتنفيذها في القدس         
  .، على حد تعبير البيان"ع العرب والمسلمين من زيارتهادعوات وفتاوى مشبوهة تمن

16/11/2013، قدس برس  
  

  حدود مؤقتة فلسطينية ذات مساعٍ أمريكية لفرض حل يقوم على دولة": الجبهة الشعبية" .16
للـصراع  "، عن مساعٍ أمريكية لبلـورة حـل جديـد           "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين   "كشفت  : رام اهللا 

  . ذات حدود مؤقتة فلسطينيةيقوم على أساس القبول بدولة" ني الفلسطي–الصهيوني 
، أن مشروع الحل األمريكي المتوقع سيمثّل في        )11|16(وأوضحت الجبهة في بيان صحفي، يوم السبت        

، محذّرة من تداعيات القبـول بمثـل هـذه    "الحل النهائي للقضية الفلسطينية وفق رؤية االحتالل      "جوهره  
  .ي تسعى لتصفية القضيةالت" الخطيرة"الحلول 

ورأت أنه بات من الضروري إنهاء االنقسام وتحقيق الوحدة الفلسطينية على أساس برنامج وطني جامع               
يوفّر عوامل الصمود ويتمكّن من إفشال الحل األمريكي من خالل توحيـد قـدرات وطاقـات الـشعب                  

  . وإقليمية ودولية مساندةالفلسطيني وقواه، وما يمكن أن يتوفر على أساسه من تحالفات عربية
لحل " اإلسرائيلية"وبّينت أنه في محصلة األمر سيتم وضع الفلسطينيين أمام ممر إجباري للقبول بالرؤية               

الصراع القائم على حل مؤقت تعكف اإلدارة األمريكية على بلورته وطرحه مع بدايـة العـام المقبـل،                  
، وبإمكان منظمـة التحريـر والـسلطة الفلـسطينية     "ليس قدراً"مشّددة في الوقت ذاته على أن هذا الحل  

  .مواجهة ضغوط واشنطن وحلفاء الكيان من خالل موقف فلسطيني موحد وموقف عربي مساند
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من جهة أخرى؛ دعت الجبهة الشعبية الرئاسة والحكومة الفرنسية للكشف عن كافة الحقـائق المتـصلة                
  . الذي قضى أيامه األخيرة في المستشفيات الفرنسيةبوفاة واغتيال الرئيس الفلسطيني الراحل أبو عمار

16/11/2013، المركز الفلسطيني لإلعالم  
 

  اغتال عرفات بدعم أمريكي لتسهيل سرقة حقوق الفلسطينيين االحتالل: الغول .17
، إن االحتالل اإلسرائيلي هو مـن اغتـال         "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين   "قال قيادي بارز في     : رام اهللا 
  . الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، بدعم من الواليات المتحدة األمريكيةالرئيس

نسخة عنـه،   " قدس برس "وأضاف عضو اللجنة المركزية للجبهة، كايد الغول، في تصريح صحفي تلقّت            
بدأ تهديد ياسر عرفات بالقتل عندما رفض تقديم تنازالت جوهرية وخاصة بشأن            "،  )11|16(يوم السبت   

ات كامب ديفيد، وعملت دولة االحتالل واإلدارة األمريكية على إثر ذلك بمحاصـرته             القدس في مفاوض  
والعمل على تصفيته سياسياً، ليتطور األمر بعد ذلك حتى اغتياله بالسم تنفيذاً لمخطط إزاحتـه لتـسهيل                 
تمرير حلول سياسية تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني وتؤدي لموافقتـه علـى حـل ال عالقـة لـه                  

  .، حسب قوله"سحاب الكامل وال بالعودة أو بالقدسباالن
16/11/2013قدس برس،   

 
   غزةقطاع  فيالجهاد تنظم زيارات لبيوت شهداء الحرب األخيرة حركة .18

نظمت حركة الجهاد اإلسالمي عشرات الزيارات لمنازل أهالي الشهداء الذي ارتقوا في الحرب األخيرة              
  .التي استمرت ثمانية أيام

 في بيان مكتوب يوم السبت، إن أبناء الحركة قصدوا بيوت الشهداء في مسيرات راجلة حيث                وقال الجهاد 
 شهيدا، في مختلف أنحاء قطاع      176 عائلة، لشهداء العدوان الغاشم، الذي ارتقى خالله         145زاروا بيوت   

لها وباتجاهات  وأعلن القيادي بالحركة محمد الحرازين، نجاح هذه الفعالية الضخمة في إيصال رسائ            .غزة
  .مختلفة، األمر الذي أكسبها أهميةً كبيرة

16/11/2013، فلسطين أون الين  
 

  فشل المفاوضات سيفجر انتفاضة ثالثة: يعقوب بيري  األسبقالشاباكرئيس  .19
رئيس الشاباك األسبق ووزير العلوم والتكنولوجيا في ، أن 16/11/2013، السبيل، عّمانذكرت 

حذر من أن فشل المفاوضات الحالية سيعقبه اندالع انتفاضة » ريييعقوب ب«الية الحكومة اإلسرائيلية الح
تل «العبري عن بري قوله خالل كلمته في ملتقى أسبوعي ثقافي في » واال«ونقل موقع  .فلسطينية ثالثة

أن فرضية اندالع االنتفاضة الثالثة واردة جداً في أعقاب فشل المسيرة » شبتربوت«يدعى » أبيب
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وأضاف بري في مقطع آخر ونقله موقع القناة العبرية العاشرة أن الخالف  .ية، على حد تعبيرهالسلم
  .على الموضوع الفلسطيني من شأنه أن يحدث شرخاً في الحكومة اإلسرائيلية عاجالً أم آجالً

ن وانتقد بري في الوقت ذاته وزير البناء واإلسكان اإلسرائيلي اوري اريئيل على توقيت إعالنه ع
العطاءات األخيرة للبناء في المستوطنات، لكي يقوم بعدها نتنياهو بإلغائها قبل أن يجف حبرها، حيث 

 .  وصف هذه الخطوة بالمتسرعة وعديمة المسؤولية، وتضر بالمصالح اإلسرائيلية العليا، كما قال
خالفات بين بيري قال، إن هناك مشاكل حالية و، أن 17/11/2013، الشرق األوسط، لندنوأضافت 

البيت «وتحدث بيري عن خالفات بين حزبه وحزب . األحزاب اإلسرائيلية، بسبب هذه المفاوضات
المفاوضات «وقال بيري باألمس . الذي يرأسه نفتالي بينت، وزير االقتصاد، بشأن المفاوضات» اليهودي

 وأحد األطراف ستحدث شرخا كبيرا في صفوف الحكومة، عاجال أم آجال، وسينقسم مجلس الوزراء،
  .»سيتخلى عن مكانه في الحكومة وسيسقط هذا التحالف بسبب القضية الفلسطينية والمفاوضات الجارية

وشن بيري هجوما على وزراء قائال إنهم يريدون تخريب المفاوضات، ومن بينهم وزير اإلسكان، أوري 
  . آرئيل

  
   هو الوقت المناسب لالستعداد للحربالسالم: في الجيش اإلسرائيلي" عصبة الجليل"قائد ما يسمى  .20

، نشرت صباح اليوم السبت، قال الجنرال "نيويورك تايمز"في مقابلة مع موقع صحيفة : ـرب48عــ
السالم هو الوقت "في الجيش اإلسرائيلي، إن " عصبة الجليل"هرتسل هليفي، قائد ما يسمى ) لواء(

  ".لالستعداد للحرب
شيرة إلى أنه بحسب التقرير فإن هليفي يعتبر بالنسبة لكثيرين المرشح النبأ م" يديعوت أحرونوت"ونقلت 

  ".رئيس أركان الجيش"لقيادة الجيش اإلسرائيلي في منصب 
ونقلت الصحيفة األمريكية عنه قوله إنه قد تبين له أن دراسته للفلسفة في الجامعة مفيدة للقيادة العسكرية 

  .أكثر من دراسة إدارة األعمال
قال لي كثيرون إن إدارة األعمال موضوع عملي في الحياة، ولكن الفلسفة للنفس، ولكن : وقال هليفي

وأضاف أن الفلسفة عملية أكثر، مقتبسا أفالطون وسقراط وموسى بن ". تبين لي أن العكس هو الصحيح
  .وبحسبه فإن الفالسفة تحدثوا عن كيفية الموازنة، وتنظيم المبادئ في سلم أولويات صحيح. ميمون

، ولكنه "عصبة الجليل"ونقل عنه قوله إنه كان متأكدا من اندالع حرب مع لبنان خالل واليته في قيادة 
 28ستحصل خالل والية خلفه في المنصب الذي سيتولى مهام منصبه في " الجولة القادمة"يعتقد اآلن أن 
  .نوفمبر/ تشرين الثاني

لة العسكرية تحالن المشكلة، وأن األهم هو خلق فترة كما نقل عنه قوله إنه ال يعتقد أن الحرب أو الحم
  .زمنية طويلة بين الحروب
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. من الحرب، قال إنها لن تكون بسيطة، إذا ال يوجد حروب بسيطة" الجولة القادمة"وفي حديثه عن 
إسرائيل على استعداد لدفع الثمن من أجل خوض حرب مصيرية وقوية تنشئ فجوة "وبحسبه فإن 

 . قدر اإلمكان حتى الجولة التاليةكبيرة ) زمنية(
  16/11/2013، 48عرب 

  
   مع الجيش المصري رائعة"إسرائيل"عالقة : بن إليعازر .21

عبر وزير الدفاع اإلسرائيلي األسبق بنيامين بن إليعازر، والذي أمر باعدام االسرى المصريين بحرب 
 مجند، 25رة التي تمت بقتل ، عن حزنه لقتل الجنود المصريين في سيناء مؤخرا، خاصة المجز1967

  .وزعم أن التيار اإلسالمي هو من يقف وراء ذلك
 أن المصريين يترحمون - بحسب فيديو متداول عبر وسائل التواصل االجتماعي - وأضاف بن إليعازر 

على أيام مبارك، فقد أستبدلوا الديكتاتورية العسكرية بالديكتاتورية اإلسالمية، وهي أسوأ، والفريق 
سي أدرك بعد عام من حكم مرسي انه سيحول مصر إليران فقرر وقف هذا األمر وتصحيح الخطأ السي

  .الذي حدث
 وأضاف أن أسرائيل لديها عالقة رائعة مع الجيش المصري والمخابرات الحربية المصرية لمكافحة 

  .اإلرهاب والتعاون المشترك
  16/11/2013، موقع رصد، القاهرة

  
  الكهرباء والوقود ستفجر األوضاع بغزة ونقص الحصار: "والال" .22

العبري مساء أمس تقريرا حول األوضاع " والال" نشر موقع : وكاالت- الحياة الجديدة-القدس المحتلة 
  .في قطاع غزة، حيث أكد ان الحصار ونقص الكهرباء والوقود سيؤدي النفجار األوضاع بالقطاع

، حيث "عامود السحاب" الذكرى السنوية االولى لعملية واوضح التقرير ان الغزيين يحيون في هذه الفترة
تم الكشف عن اسلحة وصواريخ متطورة ومختلفة جدا من قبل حماس وغيرها من الفصائل وصل 

  ".'غوش دان"بعضها لتل ابيب و
اسرائيل تعرف مدى خطورة الوضع في غزة وان أي عملية في المستقبل قد تكون "واضاف التقرير ان 

لى الطرفين، لذلك تقدر اسرائيل من خالل اجهزة االستخبارات واألمن ان التسلح في غزة دموية أكثر ع
  ".في اوج عهده بهذه الفترة

وفيما يتعلق بالحياة في غزة أشار التقرير ان مليونا ونصف المليون فلسطيني يعيشون في ظروف قاسية 
 ساعة منذ الصباح الباكر وحتى 18ة بسبب الحصار، ففي هذه الفترة تنقطع الكهرباء عن المنازل لفتر

  .ساعات المساء كما يوجد نقص بالوقود وكل ذلك سيؤدي النفجار الوضع في القطاع
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ويشير التقرير ان أي حرب بين غزة واسرائيل قد ال يكون مصدرها سياسيا أو عسكريا بل على العكس 
  .بح ال يحتملتماما فقد يكون الحصار هو المسبب لها حيث ان الوضع في القطاع أص

ان هدم الجيش المصري لألنفاق اثر على الحياة في غزة، وبالنسبة للوقود فقد كانت آالف : "وتابع التقرير
اللترات تهرب من الجانب المصري، واآلن اصبح التهريب صعبا، كما ان ارتفاع أسعار الوقود 

ال لم يتم التوصل الى حل ألزمة االسرائيلي منع الحكومة في غزة من شرائه، وهذا سيفاقم األزمة في ح
  ".الوقود التي بدورها تفاقم ازمة الكهرباء

  17/11/2013، الحياة الجديدة، رام اهللا
  

  أظهر االنسجام بين منظمة التحرير واألمم المتحدة 1974عام  " عرفاتخطاب": "يديعوت" .23
ير نشرته على في تقر" يديعوت احرونوت" قالت صحيفة : ترجمة خاصة- القدس دوت كوم -غزة 

 عاماً 39موقعها االلكتروني اليوم، إن الخطاب التاريخي للرئيس الراحل ياسر عرفات الذي ألقاه قبل 
  ".على منصة األمم المتحدة، أظهر مدى االنسجام بين األمم المتحدة ومنظمة التحرير في ذلك الوقت

لتحرير الفلسطينية الرئيس  كان أول ظهور لرئيس منظمة ا1974في تشرين الثاني عام : "وأضافت
ال تسقطوا غصن "الراحل ياسر عرفات على منصة األمم المتحدة، وهو الخطاب الشهير الذي قال فيه 

، متوعدا باالستمرار في القتال في حال لم تُقر األمم المتحدة الحقوق إلقامة دولة "الزيتون من يدي
  ".فلسطينية

إلى مبنى األمم المتحدة بطائرة هليكوبتر مباشرة من حضر : "وتصف الصحيفة لحظات وصوله، بقولها
مطار نيويورك، واعتلى المنصة ومسدسه على جانب حزامه، مناشدا الشعب األميركي ومن حضر في 

  ".القاعة من الدول لدعم حقوق شعبه في إقامة دولته
ى اغتياله، انه كان يخش"، وادعت " ساعة24استمرت زيارة عرفات إلى نيويورك "وأضافت الصحيفة 

لدرجة أنه لم يترك سالحه للحظة واحدة وكان يرفض التحرك من دونه رغم توفير المئات من عناصر 
وذكرت الصحيفة أن الرئيس الراحل رفض طلب أمين عام األمم المتحدة  ".شرطة نيويورك الحراسة له

  .بترك مسدسه" كورت فالدهايم"حينها 
، واستمر في خطابه لنحو "ضيف شرف"وقالت أنه جاء كـوتطرقت الصحيفة لخطاب الرئيس الراحل، 

ساعة كاملة ووصفته بأنه تحريضي، مشيرة إلى ان خطاب عرفات لقي ترحيباً كبيرا، فيما لم يتلقى الوفد 
  .فيما بعد أي تحية) عرفات قاتل أطفال(اإلسرائيلي الذي القى خطاباً جاء فيه ان 

لية لمنع بث الخطاب ونقله عبر محطات التلفزة اإلسرائيلية، وأشارت الصحيفة إلى سلسلة قرارات إسرائي
ما دفع بالعرب والفلسطينيين في تلك المناطق لمحاولة التقاط إشارات هوائية للبث لسماع الخطاب إال أنه 
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تم اتخاذ قرارات قانونية بمنع مثل هذه اإلشارات الخاصة بالتقاط البث التلفزيوني وأقر الكنيست في ذاك 
 .قانونا لذلك ومعاقبة من يفعل ذلكالوقت 

  16/11/2013، القدس، القدس
  

   مئات الدونمات من أراضي قرى جنوب نابلسيصادر االحتالل .24
 مصادرة مئات الدونمات المزروعة بالزيتون والممتدة مـن مفـرق           اإلسرائيليةقررت الحكومة   : نابلس

  .زعترة وحتى مفرق قرية أوصرين جنوب مدينة نابلس
بأن قرار االحتالل سيـصادر     " أجيال"ل ملف االستيطان غسان دغلس في تصريحات إلذاعة         وأفاد مسؤو 

من أراضي زعترة وأوصـرين ويتمـا       ) 9(مئات الدونمات من األراضي الزراعية الواقعة بحوض رقم         
  .وعقربا جنوب المدينة

قرار، الذي يهـدف    ولفت إلى أن جيش االحتالل قام بوضع ابراج في المنطقة قبل أيام من صدور هذا ال               
سيقوم بتحديد  " االدارة المدنية "إلقامة معسكر على هذه األراضي، مشيرا إلى أن ضابط من ما تسمى بـ              

  .األراضي يوم االثنين القادم؛ بحسب القرار االسرائيلي
وفي ذات السياق، أفاد أحمد صنوبر عضو مجلس قروي يتما بأن االحتالل أبلـغ المجلـس بمـصادرة                  

 في المناطق   5 و 9 أحواض   57\6 مفرق زعتره حتى مفرق اوصرين بما يشمل أراضي          األراضي قرب 
  .، والتي تعود ألهالي قرى يتما وبيتا وقبالن واوصرين"الحيطان والحوطة والدرجات"المسماة 

17/11/2013القدس، القدس،   
  

  أسبوع خالل ة شهيدا فلسطينيا في سوري14 :مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية .25
أعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، أنه وبحسب احصائيات موثقـة لـديها، قـضى         : زةغ

  .ةفلسطينياً في سوري" 14 "2013 نوفمبر 15 وحتى 9خالل الفترة ما بين 
 فلسطينيا استـشهدوا فـي      14 أن   "سما"ـوأكد تقرير لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية وصل ل         

  .ةسوري
مرار الحصار المشدد على مخيمات اليرموك ودرعا والحسينية والسبينة، حيث ال تـزال             أكد التقرير است  

 القيادة العامة تحاصر مخيم اليرموك ومنذ       –عناصر من الجيش السوري ومجموعات من الجبهة الشعبية         
حوالي أربعة أشهر، مما تسبب بأوضاع معيشية مأساوية داخله، حيث نفد الخبز وحليب أطفال ومعظـم                

واع األدوية من المخيم مما تسبب بكوارث صحية وغذائية أودت بحياة عدد أطفال المخـيم، وتعـيش                 أن
مخيمات درعا والسبينة والحسينية أوضاع معيشية قاسية مشابهة ألوضاع مخيم اليرموك، في حين تعاني              
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األسـعار  باقي المخيمات الفلسطينية في ريف دمشق وحلب وحمص ودرعا وحماة والالذقية من ارتفاع              
  .وانتشار البطالة في صفوف أبنائها، وفقدان العديد من المواد الغذائية من األسواق

16/11/2013وكالة سما اإلخبارية،   
  

  استنكار فلسطيني لبناء حديقة إسرائيلية بالقدس الشرقية .26
 مصادقة الحكومة اإلسرائيلية على إقامـة مـا أسـمته           أمساستنكرت قيادات فلسطينية    :  بترا –رام اهللا   

  . القدس الشرقيةفي دونما على أراضٍ فلسطينية 750بمساحة » حديقة قومية«
 في حركة حماس وصفي قبها في بيان صحفي إن ما تم الحديث عنه فى وسـائل اإلعـالم                   القياديوقال  

ة ما تبقى من أراضٍ للبناء داخـل المدينـة          اإلسرائيلية من إقرار حكومة االحتالل للمشروع يأتي لتصفي       
  .للفلسطينيين

 إسرائيل زاهي إنجيدات إن إسرائيل مهـدت لمـصادرة   فيمن جانبه قال الناطق باسم الحركة اإلسالمية     
االراضي فى القدس، عبر سياق طويل من التضييق، وإغالق المؤسسات العربية فى المدينـة، وإبعـاد                

  . الحركة اإلسالمية داخل األراضى الفلسطينية الشيخ رائد صالحالقيادات الفاعلة عنها كرئيس
وبين القيادي فى الجبهة الديمقراطية حلمي األعرج بأن النضال الفلسطيني بات على مفترق طرق، فـى                
ظل تحول المشروع الصهيونى فى هذه المرحلة إلى مشروع للقضاء على الوجود الفلسطيني فى القـدس                

  .لوجود إلى أقلية يمكن عزلها، وإرهاقها حتى الخروج من األرض الفلسطينيةوالضفة، وتحويل هذا ا
17/11/2013الرأي، عمان،   

  
   أطفال فلسطينيين في الضفةأربعة يحتجزالجيش اإلسرائيلي  .27

 فلسطينيين تتراوح أعمارهم أطفال أربعة باحتجاز اإلسرائيلياتهم الفلسطينيون الجيش : القدس ـ أ ف ب 
  .نوات في بلدة كفرقدوم في شمال الضفة الغربية ألكثر من ساعة قبل إطالق سراحهمبين خمس وتسع س

 بمـشاركة نـشطاء سـالم       اإلسـرائيلي  احتجاجا على االستيطان     أسبوعيةوتجري في هذه البلدة مسيرة      
  .اإلسرائيلي غالبا ما تنتهي بمواجهات مع الجيش أجانبومتطوعين 

ـ   وقال مراد اشتيوي منسق المقاومة الشع      مواجهات جرت بعد مسيرة    "إن  " فرانس برس "بية في كفرقدوم ل
 أصـيب  بين افراد الجيش والشبان والمتطوعين االجانب ونشطاء السالم وابناء البلدة            األسبوعيةكفرقدوم  

  ".خاللها ثمانية مواطنين بحاالت اختناق بقنابل الغاز المسيلة للدموع ونقل احدهم الى المستشفى
 كانوا متواجدين في منطقة المواجهات، فقـام جنـود مـن جـيش االحـتالل                طفالأ أربعة"واضاف ان   

 إلى أيديهم بالرعب، وبعدها قاموا باحتجازهم وربط       أصابهماالسرائيلي بتوجيه قنبلة صوتية باتجاههم ما       
  ".الخلف بشرائط بالسيتيكة واستجوابهم وضربهم
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ومالك )  سنوات 5(واحمد عبد السالم     )  سنوات 9(وطارق حكمت   ) سنوات7( هم حسام خلدون     واألربعة
  ). سنوات6(حكمت 

 فلسطينيين خالل اعمال شغب     أطفاال الجنود احتجزوا    أن اإلسرائيليمن جهتها قالت متحدثة باسم الجيش       
  .في قرية كفرقدوم قرب نابلس، اال انهم سرعان ما افرجوا عنهم

17/11/2013الحياة، لندن،   
  

   مواجهات في العيزريةإصابات خالل.. جنينفي  يينأربعة فلسطيناالحتالل يعتقل  .28
 اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي مساء الجمعة أربعة شـبان      :إبراهيمكامل   - وكاالت –القدس المحتلة   

  .من قرية العرقة غرب جنين بعد االعتداء عليهم بالضرب
، وكـارم أمـين عبـد    )اما ع20(وذكرت مصادر أمنية أن قوات االحتالل اعتقلت عالء بسام عبد يحي          

  ). عاما20(، وحسن حكم محمود يحيى ) عاما25(، ونسيم محمود سليم واكد ) عاما18(المالك حماد 
واصيب ثالثة شبان فلسطينيين بالرصاص الحي، وعدد اخر بحاالت اختناق في مواجهات انـدلعت فـي                

  .بلدة العيزرية شرق مدينة القدس مساء الجمعة
اطنين بحاالت اختناق جراء اطالق قوات االحتالل الغاز المسيل للدموع بـشكل            كما اصيب عدد من المو    

  .كثيف باتجاه منازل المواطنين في العيزرية
17/11/2013الرأي، عمان،    

  
   أسرى ألربعةتدهور الوضع الصحي..  يوسف نواجعة يسقط في المحكمةاألسير .29

ر يوسف إبراهيم عبد الفتاح نواجعة من يطـا         أفاد محامي وزارة األسرى كريم عجوة أن االسي       : رام اهللا 
 ويعاني من اإلعاقة ومن أمراض نفسية وعصبية بسبب وجود نقطة           26/12/2012بالخليل والمعتقل منذ    

دم على الدماغ ومن شلل نصفي سقط في قاعة محكمة عوفر خالل محاكمته بـسبب تـدهور وضـعه                   
لة الصحية لألسير عالء إبراهيم الهمـص       وحذر محامي الوزارة فادي عباس من خطورة الحا        .الصحي

 سنة، بسبب معاناته من مرض السل وأورام في الحنجـرة ونزيـف             29المحكوم  )  عاما 40( من غزة   
  .دموي في األمعاء

وأفادت محامية الوزارة حنان الخطيب أن الوضع الصحي لألسير محمود محمد رضوان سليمان سـكان               
ى الرملة سيئ جدا بسبب معاناته من تضخم بالقلب وانسداد فـي            غزة والمحكوم بالمؤبد ويقبع في مستشف     

  .الشرايين ومن السكري والتهاب بالرئتين وأزمة في التنفس
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وأفاد محامي الوزارة كريم عجوة أن تطورات صحية جرت على االسير شادي فيصل موسى، من جنين                
  .ب سنة، والمعتقل في سجن عسقالن حيث يعاني من مرض القل25والمحكوم 

  .وقال عجوة أن االسير شادي تدهور وضعه مؤخرا ما استدعى نقله إلى عيادة السجن بشكل يومي
17/11/2013الحياة الجديدة، رام اهللا،   

    
   بالسرطانإلصابتي أدت" الرملة" الطبي في عيادة سياسة اإلهمال: األسير يسري المصري .30

حامية نادي األسير شيرين ناصـر خـالل         يسري المصري المصاب بالسرطان لم     األسيركشف  : رام اهللا 
 الطبي المتعمدة التي انتهجتها ادارة السجون مع        اإلهمالعن سياسة   " لعيادة سجن الرملة  "زيارة قامت بها    

  . الى اصابته بالسرطان وتفاقم وضعه الصحيأدتاالسير على مدار عامين في سجن نفحة والتي 
وعلى مدار عـامين    , ن وهزال وصداع وسخونة وتعرق    وحسب األسير أنه بدأ يعاني من أوجاع في البط        

لم يعط له إال المسكنات ولم تشخص حالته على انه يعاني من الغدة مضيفا أنه ومع العلـم قـد أجـرى                      
  .إال أن طبيب السجن لم يبلغه أنه يعاني من مشاكل بالغدة الدرقية, فحوصات دم

د االسرى وأن هذه السياسة كانت واضحة       واكد األسير المصري ان ما حدث معه هي سياسة ممنهجة ض          
وما كان يقوم به الطبيب     , بالنسبة له، ونتيجة الزداياد األوجاع أصر األسير على الخروج لطبيب السجن          

  !!هو فحص األسير بيده وإخباره أن هذا ال شيء وهو طبيعي 
مباشرة وجود ورم   وهناك اكتشفوا   " سوروكا  "وبعد تدهور كبير تم إخراجه إلجراء صورة في مستشفى          

في الغدة الدرقية وتضخم في حجم الغدد الليمفاوية، ومع ذلك انتظر عدة شهور حتى يـتم أخـذ قـرار                    
  .بإجراء عملية استئصال للغدة

17/11/2013الحياة الجديدة، رام اهللا،   
  

  إطالق فعاليات تضامنية مع األسرى المرضى: غزة .31
نية واإلسالمية في قطاع غزة عدة فعاليات تضامنية مع         أطلقت لجنة األسرى للقوى الوط    :  السبيل - غزة

  .األسرى المرضى في سجون االحتالل اإلسرائيلي ابتداء من أمس السبت
وأكد عضو اللجنة بسام حسونة في مؤتمر إطالق الفعاليات أن األسرى قالوا للمحامين الـذين زاروهـم                 

إن إدارة السجون تتخذهم مشاريع موتى وحقول       ، و "إنهم شبه أموات  "مؤخراً لالطالع على شؤونهم حرفياً      
ونقل مناشدة األسرى المرضى لكافة المنظمات والهيئات الحقوقية والرسمية المحلية والدوليـة،             .تجارب

التدخل إلنقاذ حياتهم قبل فوات األوان، مطالباً منظمة الصحة العالمية بالتحرك العاجل نحـو األسـرى                 
  . يوماً بعد يوموتفقد أوضاعهم التي تزداد سوءاً
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وشدد على أن األسرى يناشدون باستمرار الفعاليات الشعبية والرسمية المطالبة باإلفراج عنهم من سجون              
بدوره، حذر عضو لجنة األسرى عن الجبهة الديمقراطية مصطفى المـسلماني مـن              .وعيادات االحتالل 

 عدة أمراض، وحالتـه الـصحية   خطورة وضع األسير المعزول ضرار أبو سيسي، مؤكداً أنه يعاني من   
  .تزداد يوماً بعد يوم مع إهماله من قبل إدارة السجون

17/11/2013السبيل، عمان،   
  

  تشرين ثاني/ نوفمبر نهاية شهر" برافر"ضد " يوم غضب"بـدعوة ألوسع مشاركة فلسطينية  .32
الذي أعلنت  " الغضبيوم  "ألوسع مشاركة في    " حملة التصّدي لمخطّط برافر االقتالعي    "دعت  : بئر السبع 

) نـوفمبر (عن تنظيمه حركات شبابّية وأطر وفعاليات وطنية فلسطينية في الثالثين من تـشرين ثـاني                
نسخة عنه، يـوم    " قدس برس "وقالت الحملة في بيان صحفي تلقت        ".برافر"الجاري، ضد قانون ومخطط     

اصلة التحـضير والتخطـيط     إنه ال يخفى على أحد إصرار سلطات االحتالل على مو         "،  )11|16(السبت  
لمشروع برافر االقتالعي، وهذا التصعيد الخطير التي تقوم به المؤسسة اإلسرائيلية ال يواجه إال بتصعيد               
نضالنا الشعبي والسياسي، والتشديد على الحفاظ على وحدتنا الوطنية، في مواجهـة هـذه المخطّطـات                

  ".مات أو تنازالتالتهجيرية حتى إفشالها بالكامل دون القبول بأي مساو
16/11/2013، قدس برس  

  
  أفالم من وسط الركام.. غزة .33

انتهز المخرج الفلسطيني الشاب أيمن العمريطي فرصة اإلعالن عن إقامة مهرجان           : أحمد فياض  - غزة
فلسطين الدولي لسينما األطفال ألول مرة في غزة، وأعد له فيلما قصيرا من وحي معاناة أطفالها، ليسجل                 

  . شاركة حضورا لم يتح له في الخارج من قبل بفعل ظروف الحصاربهذه الم
حول قصة عودة طفل فلسطيني، يـوم عيـد         " من وسط الركام  "وتدور أحدث الفيلم الذي أطلق عليه اسم        

  .األضحى، إلى منزله، الذي دمرته قوات االحتالل اإلسرائيلي، للبحث عن ألعابه ومقتنياته بين الركام
بخمسة أفالم فلسطينية أخرى سمح بمشاركتها في مسابقة المهرجان متأثرة بواقع حيـاة             وجاء الفيلم أسوة    

األطفال الفلسطينيين المعاش في ظل الحروب والحصار وما أفرزه من إشكاليات، فـي حـين عكـست                 
  . األخرى المتنافسة بالمهرجان تنوعا جسد تطلعات أطفال تلك البلدان18األفالم العربية واألجنبية الـ

15/11/2013لجزيرة نت، الدوحة، ا  
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  يجب على حماس أن تراجع سياستها تجاه مصر : الفلسطينية  لدى السلطةمصرسفير  .34
أكد السفير ياسر عثمان، سفير مصر لدى السلطة الفلسطينية، في حديث  :عبد الرؤوف ارناؤوط

ى أساس اعتبارات منظور شامل ومصر تنظر إلى غزة عل"منظور مصر إلى غزة هو "أن " األيام"لـ
قومية، وقطاع غزة يمثل عمقاً لمصر، وطول عمره يمثل قوة لمصر، وبالتالي نحن ال ننظر إلى قطاع 
غزة من منظور عالقة مصر مع حماس، فقطاع غزة هو جزء من الدولة الفلسطينية، وننظر إليه من 

 العالقة بين مصر وغزة منظور اعتبارات قومية ووطنية، وبالتالي ليس صحيحاً أن هناك توتراً في
فالعالقة مع غزة بدأت قبل الفصائل وهي مستمرة إلى اآلن، " حماس"بسبب وجود توتر بين مصر و
  ".فقطاع غزة أكبر من الفصائل

واشار السفير المصري الى ان موضوع التسهيل على السكان في قطاع غزة كان مطروحاً في 
الموضوع كان على " القيادة المصرية قبل أيام وقال االجتماعات التي عقدها الرئيس محمود عباس مع

  ".جدول أعمال االجتماعات، حيث تم بحث تخفيف الحصار ولكن لن ادخل في التفاصيل
يجب على حماس أن تراجع سياستها تجاه مصر حتى نستطيع أن نصل إلى سياسة "وشدد على انه 

األشقاء والجيرة والعيش المشترك، ورغم متوازنة وموضوعية تقوم على المصالح المشتركة واعتبارات 
ذلك فان مصر تنظر إلى غزة بشكل اكبر بكثير من منظور فصائلي، فالشعب الفلسطيني في غزة هو 

  ".شعب شقيق بدأت العالقة منذ زمن طويل وهي مستمرة وسوف تستمر
بين غزة ومصر موضوع األنفاق مفروغ منه، يجب إغالق كافة األنفاق "وأكد السفير المصري على ان 

ألن األنفاق ضارة باألمن القومي المصري وباالقتصاد المصري، وخالل السنوات الماضية ثبت أن 
األنفاق أضرت كثيراً باألمن القومي المصري، ومصر ال تستطيع السكوت على هذا األمر وبالتالي كان 

  ".إجراء إغالق األنفاق
ح نحن ندرك مدى أهمية المعبر بالنسبة للسكان في بالنسبة لمعبر رف"أما فيما يخص معبر رفح فقال 

غزة، وندرك مدى أهمية حقوق الشعب الفلسطيني بالمرور والتنقل والحركة في المعبر، ولكن هناك 
وضعاً امنياً دقيقاً يتعلق باألمن في سيناء وهو مرتبط أيضا بالتهديد الذي خلقته األنفاق، ألن األنفاق 

 الحدود بين غزة ومصر، وبالتالي يتم فتح المعبر كلما سمحت الظروف خلقت هذا الوضع األمني على
األمنية بذلك وعلى أساس اعتبارات إنسانية، ونأمل أن تستقر األوضاع األمنية في الفترة القادمة، 

  ".وبالتالي يتم االستجابة الحتياجات غزة بشكل اكبر
مصر :  من خالل هذه اإلجراءات وقاللمصر بمحاولة تقويضها" حماس"ورفض السفير عثمان اتهامات 

اكبر من ذلك بكثير، ومصر ال تضع نفسها في ندية مع فصيل صغير وال تضع نفسها في موقع الصراع 
مع فصيل صغير، مصر عندما تنظر إلى الشأن الفلسطيني فإنها تنظر إليه بمنظور قومي شامل، وبالتالي 

  .فإن أي شيء آخر يكون مجرد تفاصيل
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تنتهك األمن المصري، فإذا ما نظرت " حماس"حقيقة األمر فان العكس هو الصحيح فـ وفي : واضاف
تشن هجوماً كبيراً ضد الجيش المصري وضد " حماس"إلى الجانب اإلعالمي ستجد أن وسائل إعالم 

 يونيو، أما في الجانب اإلعالمي فانك ستجد الكثير من 30الدولة المصرية وضد الثورة المصرية في 
  .تهاجم الجيش المصري والثورة المصرية" حماس"ات والتصريحات السياسية الصادرة عن قادة في البيان

لقاء " حماس"أنا أتكلم عن حقائق، ففي شهر آب الماضي عقدت بعض الخاليا المسلحة في  :واضاف
دعت فيه إلى قتل قادة الجيش المصري ومالحقة الجيش المصري، وخالل الشهر الماضي كانت هناك 

  .ُرفعت فيها شعارات ضد الجيش المصري" كتائب القسام"مسيرة مسلحة لـ 
  17/11/2013، األيام، رام اهللا

  
  "إسرائيل"خطط مستقبلية إلقامة مدينة صناعية مع  ال توجه: في األردن"  التنمويةالمناطقهيئة " .35

لحرة، مها الخطيب، نفت رئيس مجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية وا: محمد الكيالي -طارق الدعجة 
وجود اتفاق أو خطط مستقبلية مع الجانب اإلسرائيلي إلقامة منطقة صناعية مشتركة ضمن المنطقة 

ردا على تصريحات صحفية نشرت في وسائل إعالم " الغد"وقالت الخطيب، لـ .الحدودية بين البلدين
ة صناعية مشتركة بين إنه ال يوجد توجهات النشاء مدين"إسرائيلية أمس بخصوص هذا الموضوع، 

 غير صحيح وعار تماما ةاإلسرائيلي اإلعالموأكدت الخطيب أن ما ورد في وسائل  ".األردن وإسرائيل
  .عن الصحة؛ حيث ال يوجد توجهات مستقبلية لدى الهيئة بخصوص بهذا الموضوع

ألردن ستقام وكانت صحيفة يديعوت اإلسرائيلية قالت أمس إن منطقة صناعية مشتركة بين إسرائيل وا
في منطقة كيبوتس تيرات تسفي، وتقع على جانبي الحدود، مشيرة إلى أن جسراً على نهر األردن سيربط 

ال يوجد عالقة "من جانب آخر، قال مدير عام شركة المدن الصناعية لؤي سحويل انه  .بين شطريها
  ".مشتركة بين األردن وإسرائيللشركة المدن الصناعية ال من قريب او بعيد بمشروع المدينة الصناعية ال

وأكد سحويل ان شركة المدن الصناعية تعتبر شركة وطنية وال يوجد لها أي توجهات على المدى 
  .القريب او البعيد  القامة منطقة صناعية مشتركة مع الجانب اإلسرائيلي

كومة اإلسرائيلية إنشاء نقابيا؛ استنكر رئيس لجنة مقاومة التطبيع النقابية، الدكتور مناف مجلي، نية الح
في إسرائيل، وتقع على " كيبوتس تيرات تسفي"منطقة صناعية مشتركة مع األردن، ستقام في منطقة 

اللجنة تابعت الخبر الذي يشير الى "أمس، إن " الغد"وقال مجلي، في تصريح خاص لـ .جانبي الحدود
ن وإسرائيل، منبثقة عن فكرة لوزير بناء منطقة صناعية مشتركة تحت مسمى بوابة األردن، بين األرد

  ".التعاون اإلقليمي الصهيوني سلفان شالوم
  ".ان هذه المنطقة، بوابة للتطبيع، تهدف الى فتح االسواق العربية لمنتجات دولة العدو"وأكد 

17/11/2013الغد، عمان،   
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  واألراضي الفلسطينية" إسرائيل"زيارته الرسمية إلى  اليوم يبدأهوالند  .36
يصل الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند اليوم الى المنطقة يرافقه وزير خارجيته : مراد مراد -باريس 

لوران فابيوس، في زيارة تشمل اسرائيل واالراضي الفلسطينية يلتقي خاللها رئيس الوزراء االسرائيلي 
  .بنيامين نتنياهو والرئيسين االسرائيلي شمعون بيريس والفلسطيني محمود عباس

لملفات التي سيتناولها الوفد الفرنسي مع مستضيفيه هي العالقات الثنائية وملفات عملية السالم وابرز ا
  .الفلسطيينية ـ اإلسرائيلية والنووي االيراني واالزمة السورية

  17/11/2013، المستقبل، بيروت
  

  1977وثائق المخابرات األمريكية عن عملية السالم عام : تقرير .37
كشفت وكالة االستخبارات المركزّية األمريكية عـن       : عمر عدس ونبيل سبرطلي   ترجمة عبداهللا ميزر و   

الوثائق السرّية التفاقّية كامب ديفيد، التي بقيت في أدراج المخابرات ما يزيد على ثالثة عقود، ونالحـظ                 
في عدم الكشف عن جوانب     " سي آي إيه  "أّن الكثير من األسماء مشطوبة في بعض الوثائق، رغبة من ال          

 11شخصيات التزال تعمل لديها، أو أّن هذا الكشف يتعارض مع مصالحها، وفي إحدى الوثائق بتاريخ                و
تتحّدث عن الشرق األوسط، تبدأ بمصر، وبشكل مقتطع عن تركيا، ثم           " أ" في الجزء    1977شباط  / فبراير

جنيف، والدور السوري   التي تتحّدث عن التحضيرات لمؤتمر      ) اندفاعة السالم العربيّ  " (ب"تكملها الوثيقة   
والمصري في الدفع الحثيث بعملية السالم، ودور السعودية المفصلّي في عملية السالم، كما تشير الوثائق               
إلى القضية الفلسطينّية، وكيفية التمثيل الفلسطينّي في جنيف، وعن تفاصـيل أخـرى متعلّقـة بعرفـات                 

   .ومنظمة التحرير الفلسطينّية
  

  ّياندفاعة السالم العرب
 أشارت إلـى أّن مـصر       1977شباط  / فبراير 11بتاريخ  "  ب -اندفاعة السالم العربيّ  "في وثيقة بعنوان    

وسوريا بعد أن أصلحتا الخالفات األخيرة بينهما، بذلتا جهداً مشتركاً إلعادة فتح محادثات الـسالم فـي                 
ة العربية الـسعودية سـوف      لم تتوقع أي دولة هذا التقّدم، لكنهما مع المملك        . الشرق األوسط في جنيف     

  .يتطلعون إلى الواليات المتّحدة الستخدام نفوذها إلنهاء جمود المفاوضات هذه السنة 
-الدول العربّية الرئيسة التي تجاوزت االنقسامات المعطّلة الناتجة عن الخالف الـسوريّ     : "وتقول الوثيقة 

 والتدخّل السورّي في لبنان الـسنة       1975 عام   في" إسرائيل"المصرّي حول نتائج اتفاقّية سيناء الثانية مع        
الماضية، هي اآلن في موقع لتفرض ضغطاً دبلوماسّياً قوّياً إلعادة تجديد مبكر لمؤتمر جنيـف المعلّـق                 

  " .طويالً على تسوية السالم في الشرق األوسط
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يحاولون أن ينظّموا    و 1977إّن المصريين يدعمون التوقّعات العالية بالتحّرك الدبلوماسّي في ،        : "وتضيف
قدر ما يمكن من الدعم الدولّي والعربّي للضغط على الواليات المتّحدة السـتئناف مفاوضـات الـسالم                 

  ".الشاملة والجّدّية
هناك قيود أساسّية على مرونة العرب، لكّن استراتيجّيتهم في األشهر القادمة سوف تتمحور حول إظهار               "

هاية لحالـة الحـرب، وأسـعار    ل مستقبل دولة فلسطينّية، ووضع نصورة الحكمة تجاه قضايا أساسّية مث    
  ."النفط

على الرغم من الشبهة المتبادلة المزمنة، إال أّن الرئيسين المصري السادات والسوري            : "وتمضي الوثيقة 
حافظ األسد من المحتمل أن يكونا قادرين على اإلبقاء على وحدة كافية لمقاومة أية ضـغوط السـتئناف                  

ربّما يستطيعان أيضاً تمرير مواقف كانـت       . المفاوضات خطوة خطوة بدالً من العودة إلى جنيف         عملية  
  " .غير مستساغة في السابق لزمالئهم العرب، على األقل فيما يتعلّق بمسائل اإلجراء والتطبيق

انسجام مـع   تعلّم األسد من مواجهات السنة الماضية بأّن مصالح سوريا تلّبى بشكل جّيد عندما يعمل في                
بفوز األسد بدعمهما لدور سوريا البارز في لبنان في قمتي الرياض والقاهرة، أنهـى              . مصر والسعودية   

  .العزلة الدبلوماسّية لسوريا، وخفّف العبء المالّي لحملته اللبنانّية 
عتقده سوريا  إّن المصالحة مع مصر أّدت أيضاً إلى تخفيف التوتّر الداخلّي، وسهلت الطريقة بالنسبة لما ت              

  .من أنّه سوف يحصل على مساعدة مالّية أساسّية أكثر من دول النفط المتحفّظة 
في المقابل، أدرك السادات أنّه اليمكن له أن يتحّدى األسد طالما أّن األسد مدعوم من الـسعودّية، وأنـه                   

  .ودية اليمكن أن يؤّدي إلى تشكيل استراتيجّية عربّية من دون دعم كّل من سوريا والسع
واألمريكّي، من المحتمل أال يكـون      " اإلسرائيلّي"وإذا ما وصلت المفاوضات إلى مأزق، بسبب الموقفين         

بدالً من ذلك، الفشل في تحقيق ما يعتبـره الجانـب           . السورّي  -هناك أية عرقلة من التنسيق المصرّي       
لمؤكّد إلى احتكاك بين الواليات المتّحدة       سيقود في حكم ا    1977العربّي تقدّماً دبلوماسّياً أساسّياً في نهاية       

وكّل من مصر وسوريا، وإلى الدعم السعودي بخصوص ارتفاعات أكثر فـي أسـعار الـنفط، وكـذلك          
  .لتحضيرات عربّية متجّددة ألجل حرب محدودة على األقل لتحقيق أهدافهم السياسّية 

  
  التحضير لجنيف

دعت كّل من مصر وسوريا إلى استئناف مـؤتمر         ": "فالتحضير لجني "وتشير الوثيقة نفسها تحت عنوان      
آذار، وليست هناك نية في أّن هذا التاريخ يستحسن أن يؤخذ بشكل حرفـّي،              / جنيف بحلول شهر مارس   

إّن السوريّين تقريباً أكثر شكاً من المـصرّيين        . لكن هناك رغبة في إبراز سرعة اندفاعة السالم العربيّ        
، والدرجـة  "اإلسرائيلّية"، واألسد أقل تفاؤالً من السادات حول مدى المرونة   في أّن التحّرك السريع ممكن    

سوف يتوقّع القادة العرب األساسّيون     " . إسرائيل" التي تكون فيها الواليات المتّحدة قادرة على التأثير على        
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/  مـايو  17في  " ةاإلسرائيلّي"مع ذلك تحّركاً مباشراً للدعوة إلى عقد اجتماع جنيف بسرعة بعد االنتخابات             
  ".أيار، بغّض النظر عن نتيجة االنتخابات

رّبما تأتي نقطة اتّصال مهّمة بشكل خاّص في االجتماع الوزارّي التـالي لمنظّمـة      : "وتشير الوثيقة أيضاً  
إذا ما كان السعوديون بحلول ذلك الوقت مصابين        . تموز  / الدول المصّدرة للنفط، المخطط لها في يوليو      

من االستجابة األمريكّية لمفاوضات السالم، من المحتمل أن يمضوا في زيادة أسـعار الـنفط               بخيبة أمل   
  .اآلخرين " أوبك"المطلوب من قبل أغلب أعضاء منظمة 

التزام مصر وسوريا بدفع السالم ال يعني أنّهما سيكونان أكثر مرونة بشأن األمـور الجوهرّيـة إذا مـا                   
لمحتمل أّن كال الدولتين لديهما اآلن تقدير موضوعّي حول أّن أّي           من ا . استؤنفت المفاوضات في جنيف     

ال األسد، وال السادات على استعداد للوصول إلى تسوية سالم كما           . مفاوضات شاملة سوف تكون محمّية      
الحدود التي يمكن   "، تلك التي تتضّمن االعتراف الدبلوماسّي، واالتّصال التجارّي و        "اإلسرائيليون"يعّرفها  

من األراضي المحتلّة فـي     " إسرائيل"التزال أهداف التفاوض للعرب عموماً هي انسحاب        " . دفاع عنها ال
ومن الواضح أّن األسد يشاطر رغبة السادات في نقاش نهايـة           .  واستعادة الحقوق الفلسطينّية     1967عام  

  ".إسرائيل"حالة الحرب مع 
الفلسطينّية وفي رغبتهما فـي     "الحقوق الوطنّية   " تفسير   يختلف القادة االثنان في   : "ويأتي في الوثيقة أيضاً   

تقديم تضحيات للقضية الفلسطينّية، لكن يظهر كالهما موافقة على الهدف النهائّي إلقامة دولة فلـسطينّية               
صغيرة، تتألّف من الضفة الغربّية وقطّاع غّزة، وعلى الحاجة إلى إيجاد صيغة لوجود الفلسطينيين فـي                

 رّبما يكون السادات واألسد جاهزين للعودة إلى جنيف بشكل مبدئّي مـن دون منظّمـة                .عملية التفاوض 
وجود التمثيـل   " إسرائيل"التحرير الفلسطينّية، لكن سيكون على األرجح بالضغط على الواليات المتّحدة و          

 مـن   ومن دون حّل قضية التمثيل، من غير المضمون أن تكون أيّ          . الفلسطينّي عندما تبدأ المفاوضات     
  ".دول المواجهة العربّية متحّمسة لعقد اتفاقّيات إقليمّية جديدة

وهناك القليل من الشّك،    . تقترح مصر رسمياً أّن الفلسطينين يجب أن يكون لديهم وفد منفصل في جنيف            "
على أّية حال، من أّن مصر سوف تدعم التفضيل المعلن مؤخّراً من قبل سوريا ألجل وفد عربّي مشترك                  

رئيس منظّمة التحرير الفلسطينّية ياسر عرفات، الذي كان بشكل خاّص يرغب بالـذهاب إلـى                . ووحيد
  ".جنيف لو دعي بناء على شروط مقبولة، سوف يجد من الصعوبة رفض صيغة مقبولة لسوريا ومصر

، وقد  من الواضح أّن البلدين سيكونان موافقين على وفد مشترك من األردن ومنظّمة التحرير الفلسطينّية             "
كمـا  ". حثا الملك حسين وعرفات على الوصول إلى تسوية سياسّية محّددة للبدء هذا األسبوع في عمـان               

  .ورد في الوثيقة
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  في جنيف
حتّى لو أّن مؤتمر جنيف أعيد عقده مجّدداً، من غير المحتمـل أن             ": "في جنيف "وتتحّدث الوثيقة بعنوان    

 هناك إشارات من أّن أياً من األطراف األساسّية على استعداد           ليست. يكون التقّدم السريع في هذه السنة       
  .للقيام بتنازالت جديدة، وخصومة إجرائّية وتموضع عاّم سوف يؤخّر التقدّم تقريباً

يعتقد أنّه سيكون فـي مـصلحتهم أن        " اإلسرائيليون"على الجانب اآلخر، من الواضح أنّه ال العرب وال          "
 انهيار المفاوضات طالما أّن المحادثات على القضايا الجوهرّية         -عن إجبار أو أن يكونا مسؤولين     -يجبرا  
  " .تتقّدم

من المحتمل أّن النهج الواعد على نحو أكثر في جنيف أن يتضّمن جلسات كاملة لمصلحة المجموعـات                 
ة، أو نقاشـات    والدول العربيّ " إسرائيل"رّبما تسمح هذه بالمحادثات الثنائّية بين ممثّلي        . العاملة الصغيرة   

من قبل مجموعات منفصلة سوف تركّز على جوانب مختلفة لمشكلة االستيطان العاّم، مثل االنـسحابات               
  .اإلقليمّية، إعادة العسكرة، الضمانات، المقاطعة، اآللة الدعائّية، ودور األمم المتّحدة والواليات المتّحدة

  
  القضية الفلسطينية

لضغط على الفلسطينيين للمشاركة في عملية السالم ودمشق تبحـث          السوريون والمصريون يتفقون على ا    
  عن بديل لعرفات

تلقى نائب الرئيس األمريكي لشؤون األمن القومي زبغنيو برجنسكي رسالة مـن وكالـة االسـتخبارات                
 مفادها أن عرفات أعرب عـن اهتمامـه         1977شباط العام   / المركزية األمريكية يوم الثامن من فبراير     

وقالـت الرسـالة    " . مفاوضات معكم لمناقشة وسائل البناء إلجراء حوار مع الحكومة األمريكية         "بإجراء  
وتم نقل فحـوى هـذه      . . أشار عرفات إلى أن فكرة الحوار اقترحها في األصل الرئيس أنور السادات             "

" . ةالرسالة إلى وزير الخارجية األمريكي سايروس فانس ولم توزع أية نسخة أخرى من هـذه الرسـال                
وتابعت الرسالة أن رئيس منظمة التحرير ياسر عرفات يبحث عن سبل من أجل التفاوض مع مسؤولين                

كانون ثـاني   / وفي يناير . في الحكومة األمريكية، ولكن ال تزال األمور غامضة فيما يخص تحقيق ذلك             
  . ناقش عرفات هذه المعضلة في بيروت1977

  
  التمثيل الفلسطيني في المفاوضات

 قضية التمثيل الفلسطيني في أية مفاوضات سالم عملية شائكة تضغط الدول العربية بقوة من أجـل                 بقيت
ترسيخها ومن دون ذلك لن تكون هناك مفاوضات تخص الضفة الغربية والمواضيع الفلسطينية األخـرى    

جزء مـن   بعناد التخلي عن أي     " اإلسرائيليون"وعارض  . الشائكة التي من بينها موضوع مستقبل القدس      
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بل فضلوا تأجيل المفاوضات حول موضـوع الـضفة الغربيـة           . القدس أو إقامة دولة فلسطينية مستقلة       
  .المحتلة، حتى بحضور األردنيين، في وقت الحق

أما بالنسبة للسوريين والمصريين فإن المشكلة الكبرى كانت تخص قدرتهم على إجبار الفلسطينيين علـى         
وقلـص رأب   ". اإلسرائيليين"ة الغربية وقطاع غزة والتعايش السلمي مع        القبول بدولة هزيلة تضم الضف    
 السورية من سقف تحرك عرفات وأضعف بصورة عميقة قدرته علـى            -الصدع في العالقات المصرية     

  .إحباط أية استراتيجية مفاوضات يتم التوصل إليها مع دول عربية كبرى وفاعلة
المصريين والفلسطينيين إلى الحد من الضغوط علـى منظمـة       وستؤدي العالقات المعقدة بين السوريين و     

التحرير الفلسطينية وتفجر خصومات بين السوريين والمصريين حول درجة الضغوط التـي يمكـن أن               
  .يمارسها أي من الطرفين إلحكام السيطرة على التحرك الفلسطيني

قـاً لـإلرادة المـصرية      ليس عرفات حتى اآلن في وضع يؤهله لوضع التحرك الفلـسطيني برمتـه وف             
ولكن الفشل الذريع أطل برأسه من خالل الفلسطينيين في لبنان حيث توصـل عرفـات إلـى     . والسورية

نتيجة مفادها ضرورة أن تتبنى منظمة التحرير مواقف سياسية معتدلة كوسيلة للتخلص مـن الـضغوط                
  .ة الرئيس السوريالمصرية وإحباط جهود األسد لإلطاحة بعرفات لوضع بديل له يحظى برعاي

وبين عرفات من وراء الكواليس أنه يوافق على إقامة دولة فلسطينية في الضفة وغـزة، وردد صـدى                  
  .تصريحاته على نحو علني ناطقون باسم المنظمة

وتجلى هدف عرفات في األشهر التالية في تحقيق وحدة الموقف بين الفصائل الفلسطينية المختلفة لعرض               
وكـشفت المباحثـات     .على األطراف المختلفة تمهيدا لحضور مؤتمر جنيف للسالم       هذا الموقف الموحد    

التالية عن نية تشكيل حكومة فلسطينية مؤقتة في المنفى وهو التحرك الذي شـجع عليـه المـصريون،                  
ومؤشر على الدور المصري القوي، ومن نتائج دعوة المجلس الوطني الفلـسطيني لالنعقـاد فـي دورة                 

  .خاصة
عرفات مواجهة مقاومة عنيفة من قبل الفصائل الفدائية المختلفة الرافضة أليـة مفاوضـات،              وسيواصل  

  .ولكن من المتوقع أن يتمخض عن الخالفات الفلسطينية ظهور موقف فلسطيني موحد
وال يـزال   . ولكن تم اشتراط التوصل إلى إجماع فلسطيني كشرط مبدئي للمشاركة في عمليـة الـسالم                

 األغلبية الفلسطينية، ومن المرجح أن يتجه كل من األسد والسادات إلى دعم القيـادة               عرفات يتحدث باسم  
  .الفلسطينية المتمثلة بعرفات

ولكن لم يتوفر أي قائـد      . ويفضل األسد استبدال عرفات بقائد له مواقف ودية متماهية مع النفوذ السوري           
  .آخر يمكن أن يمارس سلطة منافسة له
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والجدير بالذكر أن   . ريا على تقويض جهود الرافضين في صفوف الفدائيين       وفي غضون ذلك، ستعمل سو    
القتال الحاصل في لبنان ناجم عن جهود القوات السورية أو المجموعات السورية في منظمـة التحريـر                 

  .إضعاف قدرات المجموعات العسكرية الرافضة واعتقال ال بل اغتيال بعض تلك القيادات الفدائية
يجية المفاوضات ما بين منظمة التحرير الفلسطينية ومصر وسوريا بالكاد بدأت ولكنهـا             إن تنسيق استرات  

ولكن من المرجح أن تتأثر نتائج تلك المباحثـات بدرسـين مهمـين تعلمهمـا               . ستتسم بالتعقيد والخالف  
  :الفلسطينيون المعتدلون من الحرب األهلية اللبنانية وهما

ة بمصالحها من خالل دعم األمنيات الفلسطينية الكبرى أو دعـم           لن تضحي أي من الدول العربية الفاعل      
  .أنشطة الحركات الفدائية الراديكالية

أدى قيام السوريين بحظر األنشطة الفدائية الفلسطينية عبر الحدود انطالقاً من األراضي اللبنانيـة إلـى                
اوض من أجل عودة جزء من      مقابل التف " إسرائيل"عدول الفدائيين عن تكتيكاتهم في حرب العصابات ضد         

  .األراضي الفلسطينية
ولكن ذلك ال يعني أن بعض الفئات الفلسطينية لن تواصل معارضة مفاوضات السالم من خـالل شـن                  

وال يعني ذلك أنه تم لجم المطالبين بعودة        . أو داخل البلدان العربية المحافظة      " إسرائيل"أعمال عدائية في    
يحاول حتى عرفات وقادة فلسطينيون آخرون معتدلون تبرير إبرام اتفاق          كل األراضي الفلسطينية، كما س    

سيكون في صـالح    " إسرائيل"يسفر عن إنشاء دويلة ويدافعون عن مواقفهم بالقول أن النمو السكاني في             
  .الفلسطينيين

  
  الموقف السعودّي

العربّي إذا مـا كـان      إلى جانب مصر وسوريا، سوف تلعب السعودية الدور األكثر أهّمّية على الجانب             
إّن رغبة السعوديين بالمخاطرة تضعف الهدف الـسياسّي الـسعودّي          . هناك تحّرك نحو محادثات السالم    

الذي يكون بشكل جزئّي نتيجة الدفع بالسالم من قبـل مـصر            " أوبك"طويل األمد في وحدة دول منظّمة       
  .وسوريا

 المصرّية، وللمساعدة علـى جلـب       -ورّية  عمل السعوديون من خلف الكواليس لتخفيف االختالفات الس       
 المصرّية لديها فرصة حقيقّية، بشرط أن       -ويعتقدون أّن مبادرة السالم السورّية      . سالم غامض في لبنان     

ويعتقدون كذلك أّن تحّركهم لالحتفاظ باألسعار قد خلق التزامـاً مـن جانـب              . تتعاون الواليات المتّحدة    
  . العربّية والتعاون معهام الجهودالواليات المتّحدة لفه

لم يكن التحّرك السعودّي بشكل منفرد مدفوعاً برغبتهم في دعم وتشجيع االندفاعة في السالم، كما تأّملوا                
منع استجابة أمريكّية غير مناسبة في جوانب أخرى تؤثّر في المصالح السعودّية، بشكل خاّص فيما يتعلّق                

  ".إسرائيل"العربّية ضّد الشركات التي لها مشاريع تجارّية مع بمبيعات األسلحة األمريكّية والمقاطعة 
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يمكن لمصر وسوريا أن تتوقّعا الدعم السعودي لهما من خالل ارتفاع أكثر في أسـعار الـنفط لـو أّن                    
  .السعوديين يتوّصلون إلى أّن هذا ضروري لدفع عملية التفاوض

 مثل  -هم من المحتمل أال يتّخذوا تحّركاً مباشراً        سيتّخذ السعوديون خطوة بحكم المؤكّد، على الرغم من أنّ        
  . 1977 في عام -فرض مقاطعة ضّد الواليات المتّحدة 

" أوبـك "عالوة على ذلك، سوف يستمر السعوديون بإظهار بعض من ضبط النفس حول ازدياد أسـعار                
ير جّداً على االسـتقرار     المستقبلّية، بشكل أساسّي، ألنّهم يخافون من تأثيرات ارتفاع سعر النفط بشكل كب           

  .االقتصادّي والسياسّي الغربّي
  

  األردن
دور األردن في االندفاعة في عملية السالم سوف يكون محدوداً بشكل كبير في دعم مصر وسوريا، كما                 

يمكن للملـك حـسين أال      . كانت في الماضي، كقناة لنقل آراء السوريين إلى صنّاع السياسة األمريكّيين            
ت تفاوضّية إقليمّية من جانبه، ومن غير المحتمل أن يرفض التمّسك الـسورّي والمـصرّي               يتخّذ مبادرا 

 الذي منح منظمة التحريـر الفلـسطينّية سـلطة          1974بالقرار الذي تبنّاه اجتماع القّمة العربّية في عام ،        
  . التفاوض لعودة الضفة الغربّية 

. ت جارية بـشأن تـشكيل دولـة فلـسطينّية           سوف يصبح دوراألردن مهّماً فقط عندما تكون المفاوضا       
االرتباط الفلسطينّي باألردن هو سبب أساسّي ألهمّيتها الدبلوماسّية، ويشكّل تقريباً مليون فلـسطينّي فـي               

والملك حسين، بدوره، لحمايـة مـصالحه       . األردن أكبر مجموعة من الفلسطنيين الالجئين في المنطقة         
إّن .  نوع من االتّحاد أو االرتباط السياسّي مع دولة فلسطينّية جديـدة             األمنّية، من المحتمل أن يسعى إلى     

اقتراح الرئيس السادات األخير في أّن أّي دولة تكون مرتبطة مع األردن من الممكن أن تشير إلى نّيـة                   
عربّية للضغط على مثل هذا الترتيب، عندما تبدأ المفاوضـات، وذلـك لكـي تتجنّـب االعتراضـات                  

  .للتعامل مع منظّمة التحرير الفلسطينّية " ةاإلسرائيلّي"
" اإلسرائيلّية"وقد عّبر األسد عن دعمه المؤقّت لهذه الفكرة، لكنّه هو والسادات رّبما فقط يختبران الرغبة                

شطب للـسطر األخيـر مـن    . (األمريكّية ليطّورا حلوالً بشأن مساومة ُمرضية على القضية الفلسطينّية          
  ).الوثيقة

  17/11/2013، لشارقةالخليج، ا
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  ومراجعات.. مسارات .38
  يوسف رزقة. د.أ

 جل قادة فصائل العمل الـوطني واإلسـالمي         2013 /16/11التقى رئيس الوزراء إسماعيل هنية أمس       
وقد حرص رئـيس الـوزراء أن       . للتشاور، واستكمال البحث فيما ورد في خطابه من مقترحات وأفكار         

ولقد تحدث رئـيس    . يستمع لكافة المالحظات التي أبداها قادة الفصائل      يكون اللقاء صريحا وشامال، وأن      
الشأن الداخلي الفلسطيني، والعالقة مـع مـصر والـدول العربيـة            : ( الوزراء في عناوين أساسية منها    

  .األخرى، والمفاوضات ومواجهة االحتالل
ا تم االتفاق عليه فـي مـصر        وفي الشأن الداخلي أكد على أهمية إتمام المصالحة الوطنية على قاعدة م           (

والدوحة، وفي هذا اإلطار دعا إلى حوار وطني شامل للبحث المشترك في آليات تنفيذ ما تم االتفاق عليه                  
بشكل أمين وصادق، وأكد على تمسكه بالرعاية المصرية للمصالحة، وان المتغير المصري ال ينبغي له               

  .أن يستبعد دور مصر في رعاية المصالحة
ائل موقف حكومته وحركته الثابت بعدم التدخل في الشأن الداخلي المصري أو العربـي، وان               وأكد للفص 

كل ما يبثه اإلعالم في هذه المسألة هو محض خيال، وفبركات إعالمية ، تذكيها أطراف تكره المقاومـة                  
مصر وتحرض عليها، وقد دعا قادة الفصائل الى تشكيل وفد قيادي مشترك يضم حماس وغيرها لزيارة                

ودوال عربية أخرى لتوضيح المواقف والتشاور في القضايا ذات الصلة، وقد رحـب رئـس الـوزراء                 
  .بالمقترح ووعد بدعمه

ودعا رئيس الوزراء إلى التعامل مع الحصار المفروض على غزة بوصفه مسألة وطنية عامـة، ولـيس    
الحصار لم يبدأ باالنقسام    مسألة تخص حماس وحدها، أو تخص الحكومة وحدها، وهنا ذكر الحضور أن             

، وإنما كان سابقا له، وان أسبابه المباشرة هي تبني حماس وفصائل العمل الوطني واإلسالمي المقاومة،                
. ورفض شروط الرباعية، ولم ينكر دور االنقسام في تسهيل عملية الحصار وتبريره في الساحة الدوليـة               

داعياته الحياتية واليومية، من خالل تشكيل لجنـة        وهنا دعا إلى دور وطني شامل لمواجهة الحصار، وت        
  عليا للحوار الوطني الشامل في إطار جمع الجهود الوطنية لتفكيك الحصار عن الشعب،

وبين ان دعوته في خطابه للشراكة الوطنية لم تنطلق من حالة أزمة تمـر بهـا حمـاس كمـا تـصور                  
ت بسبب دعوة تمرد، وإنما دعوة تقـوم علـى          اآلخرون، وليست بسبب المتغيرات في دول اإلقليم، وليس       

وهي دعـوة ال تقفـز عـن        . إيمان راسخ عند حماس بقيم الشراكة الوطنية في مراحل التحرر الوطني          
  .المصالحة ،وليست بديال لها، وليست دعوة لتكريس االنقسام، كما فسرها بعض خصوم حماس

طني شامل لمناقـشة قـضايا أساسـية تهـم          وفي الملفات الداخلية دعا رئيس الوزراء إلى عقد مؤتمر و         
المواطن في حياته اليومية، كقضية البطالة، والكهرباء، والوقود، ونظافة غزة، وأزمة المياه، واالنتخابات             
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الطالبية والنقابية وغيرها، وتحريك الساحة النتخابات سياسية يتفق عليهـا لبعـث الحيويـة فـي األداء                 
  .الوطني العام

وقد أكـد   . ادة إلى ضرورة مراجعة مسارات العمل الوطني، وفي مقدمتها المفاوضات         ولم يفته دعوة الق   
على ضرورة هذه المراجعة في هذا الظرف الدقيق بعد أن أجمعـت الفـصائل ، بمـا فيهـا الـشعبية                     
والديمقراطية أن المفاوضات التي تجري اآلن ليست عبثية فحسب، بل هي ضارة أيضاً بالقضية وبحقوق               

  .سطيني وثوابتهالشعب الفل
كان لقاء رئيس الوزراء شامال وصريحا وإيجابيا، وهو يدشن مرحلة لحوارات أوسـع ومتكـررة مـع                 

وقد اتفق الحضور   . الفصائل، والمستقلين، وقيادات المجتمع المدني، وأساتذة الجامعات ، ووسائل اإلعالم         
  .والخطيرة التي تمر بها القضيةجميعا على أهمية هذه اللقاءات التشاورية في هذه الظروف الدقيقة 

  16/11/2013، فلسطين أون الين
  

   قضية اغتيال عرفاتتدويل .39
  نبيل السهلي

كانت وفاة الرمز الفلسطيني ياسر عرفات لغزا محيرا، وخاصة للشعب الفلسطيني، بيد أن عرفات كـان                
ي أثبتت أنه قُتل بالـسم      حاضرا بقوة في ذكرى رحيله التاسعة، من خالل نتائج التحقيقات السويسرّية الت           

  . النووّية" البولونيوم"عن طريق استخدام مادة 
وتستحوذ على هذه المادة الدول المنضوية في النادي النووي، إضافة إلى إسرائيل، صـاحبة المـصلحة                

  .  تصفية ياسر عرفات2004أيلول /األولى في اغتياله، ال سيما أن حكومتها قررت في سبتمبر
رة، بات مهما للجميع الوصول إلى الحقيقة في موضوع تسميم الـرئيس الفلـسطيني              وبعد انكشاف الصو  

الراحل ياسر عرفات، فوفاته مسموما تعني سياسيا أشياء كثيرة لعل أبرزها وأهمها إزاحة نهج ومواقـف        
أمام نهج ومواقف أخرى، بغض النظر عما إذا كانت المسألة قد سارت على هـذا               " التسوية"لتعبيد طريق   

  .نحو الذي هدفت إليه عملية االغتيالال
مع ذلك، فإن الوصول إلى الحقيقة في شكل قاطع يظل على رغم أهميته الكبرى ليس األهم، بل وليس                  " 

  . خاتمة المطاف في هذا الملف الشائك رغم وضوحه الشديد
فلسطينية بعد حل   ماذا ستفعل القيادة ال   : األهم حسب متابعين، هو اإلجابة عن سؤال يفرض نفسه هنا بقوة          

  اللغز، وكيف ستتصرف فلسطينيا وعربيا، إلعطاء ُبعد دولي لقضية اغتيال عرفات؟
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  محاوالت فاشلة
يلحظ المتابعون لمسارات القضية الفلسطينية بأن ياسر عرفات كان هدفا دائما للحكومـات اإلسـرائيلّية               

، وبعد رحيل   1982 في بيروت حتى عام      المتعاقبة، فقد جرت عدة محاوالت فاشلة الغتياله أثناء وجوده        
تـشرين  /منظمة التحرير الفلسطينية عن بيروت إلى المنافي البعيدة والقريبة، وبالتحديد في شهر أكتـوبر    

 قصفت الطائرات اإلسرائيلّية مقّره في منطقة حمام الشط بتونس العاصـمة، فـي              1985األول من عام    
  .محاولة جديدة فاشلة الغتياله

 تمت محاولة اغتيال لياسر عرفات في منطقة جبال القلمـون شـمال             1983التحديد في عام    وقبل ذلك وب  
  . العاصمة السورية دمشق، كما واجه محاوالت اغتيال أخرى

بيد أن المؤشر األكبر على نية المؤسسة اإلسرائيلية الغتياله هو حصار الجيش اإلسرائيلي منـذ العـام                 
اء منه، وتحكمه بزّواره وطعامه وشرابه، كمـا شـنت الحكومـة             مقره في رام اهللا وتدميره أجز      2002

  .اإلسرائيلّية حملة تحريضّية ضده، وأعلنت أنه زعيم إرهابي، وهددت بقتله علنا
وقد كشف أوري دان، الصحافي اإلسرائيلي المقرب من شارون في كتابه حول حياة شارون، المكالمـة                

حين طلب األول تـرك     "بوش االبن وبين أرييل شارون      التي جرت بين الرئيس األميركي السابق جورج        
ولكن العناية اإللهّية بحاجة إلى مساعدة بـشرية،        : أمر التخلص من عرفات للعناية اإللهّية، فأجابه اآلخر       

  ". فصمت بوش، فيما اعتبره شارون ضوءا أخضر الغتيال ياسر عرفات
اغتيال ياسر عرفات قد اتخذ بعـد رفـضه         وفي نفس السياق أشارت وسائل إعالم مختلفة إلى أن قرار           

، وبشكل خـاص فيمـا      2000التنازل عن الثوابت الفلسطينية في مفاوضات كامب ديفيد في صيف عام            
  .يخص قضية القدس

  
  انكشاف لغز االغتيال 

رافق إحياء الفلسطينيين الذكرى التاسعة للرمز الفلسطيني ياسر عرفات قبل أيام جدل كبيـر عـن لغـز                  
 اغتياله، حيث خلص خبراء سويسريون من معهد لوزان السويسري للفيزياء اإلشعاعية، إلـى              وفاته، بل 

  .أن الرئيس الفلسطيني الراحل قد يكون توفي نتيجة تسممه بمادة البولونيوم المشعة
 صفحات،  108وذكر تقرير لهؤالء الخبراء، نشرته قناة الجزيرة على موقعها اإللكتروني والمؤلف من             " 

-تدعم باعتدال الفرضية القائلة إن وفاته كانت نتيجة لتسممه بالبولونيوم         "ج التحاليل لرفات عرفات     أن نتائ 
  )".مادة مشعة سامة جدا (210

تم إجراء تحاليل سّمية وسّمية إشعاعية جديـدة        "وأضاف التقرير الذي كتبه عشرة من خبراء المعهد أنه          
 النشطة في العديد من العينـات       210 والرصاص   210 أظهرت نسبة عالية لم تكن متوقعة من البولونيوم       

  ".التي تم تحليلها
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من المتوقع، ممـا  " العظام واألنسجة اللينة كانت أعلى بعشرين مرة"وأشار إلى أن مستوى البولونيوم في       
يستبعد تماما نظرية كانت طرحتها وسائل اإلعالم سابقا ومفادها أن التدخين السلبي أدى إلى رفع نـسبة                 

  .لونيوم أعلى من الطبيعيالبو
وقد تسلمت سهى الطويل أرملة عرفات نسخة من تقرير المختبر، كما تسلم اللواء توفيق الطيراوي نسخة                

  . ثانية من التقرير السويسري، لكونه رئيس لجنة التحقيق الفلسطينية في وفاة ياسر عرفات
رفات، حيث دعا ناصر القدوة، عـضو       وتبعا لذلك برزت مطالبات فلسطينية لجهة تدويل قضية اغتيال ع         

اللجنة المركزية لحركة فتح، وابن شقيقة ياسر عرفات، إلى نقل ملف التحقيق في وفـاة عرفـات، إلـى                  
الجمعية العامة لألمم المتحدة، بما يكفل خلق مناخ سياسي، وقانوني دولي، يمكن أن يقود إلى خطـوات                 

  .أخرى تكفل التعامل الجاد مع هذه القضية
انتهـت المجادلـة    "القدوة إلى أبعد من ذلك، حين قال في مؤتمر صحفي عقد قبل أيام في رام اهللا                 وذهب  

، 210ألن إسرائيل هي الجهة الوحيدة المعنية التي يمكن لها امتالك واستخدام مادة مشعة مثل البولونيوم                
ين أن البلوتونيوم مادة    ، كما أوضح للصحفي   "ناهيك عن كل القرائن والدالئل األخرى التي كررناها مرارا        

  .مشعة ال تمتلكها سوى قلة من الدول األعضاء في النادي النووي، وإسرائيل إحداها
  

  ماذا عن الموقف اإلسرائيلي؟ 
في مقابل الموقف الفلسطيني الداعي إلى تدويل قضية تسميم عرفات، بعد اتهام إسرائيل باغتيـال ياسـر                 

  .  تصريحات إسرائيلية رفضت االتهام، ثمة)2013-2004(عرفات قبل تسع سنوات 
تـشرين  / نـوفمبر  8وفي هذا السياق نفت صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية في عددها الصادر في             

  . ، بشدة وبشكل قاطع، أن تكون إسرائيل ضالعة في قضية اغتيال عرفات2013الثاني 
كبـار لـم تكـن إلسـرائيل أي         على حد قول مسؤولين إسرائيليين      " نحن غير ضالعين  "وقالت الصحيفة   

وكان هـذا مريحـا   ". عرفات كان ضعيفا، مهانا وعديم الشرعية: مصلحة للمس به، العكس هو الصحيح   
  .إلسرائيل، وفق زعم الصحيفة اإلسرائيلية

أنه في مقابل ذلك يمكن القول إن شارون مقت عرفات، وكان له حساب طويل معه               "وتستطرد الصحيفة   
، وإذا كان شارون بالفعل هو الذي أمر بتصفية عرفـات،           1982 في صيف عام     منذ حرب لبنان األولى   

  ".فإن األمر يكون قد تم في سر مكتوم، والكشف عن هذا السر غير متوقع في المستقبل المنظور
لكن رغم الموقف األولي إلسرائيل من قضية اغتيال عرفات، بيد أن ثمة دالالت على نهـج إسـرائيلي                  

الغتيال السياسي، وهناك مجموعة كبيرة من قادة إسرائيل خططوا أو شاركوا فـي             وصهيوني ثابت في ا   
ارتكاب مجازر واغتياالت ضد رموز مختلفة، ومنهم على سبيل المثال ال الحـصر، إسـحق شـامير،                 
وإسحق رابين، وأرييل شارون، وشمعون بيريز، ومناحيم بيغن، حيث انضووا فـي إطـار العـصابات                
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، والشتيرن واألرغون وغيرها من العصابات الصهيونية التي ارتكبت مجـازر فـي             الصهيونية، الهاغانا 
  . المدن والقرى

 التفجيرات في األسواق العربية، في حيفـا ويافـا والقـدس،            1948وقد يكون من أهم أعمالهم قبل عام        
أيلول /مبر سبت 17وتوجت أعمالهم في اغتيال الوسيط األممي السويدي، الكونت برنا دوت، في القدس في              

 بسبب صياغته تقريرا لألمين العام لألمم المتحدة يدين إسرائيل ويحملها تبعات النكبة الكبرى في               1948
  .، وأصبحوا فيما بعد أصحاب قرار في إسرائيل1948عام 

لقد أكدت تانيا راينهات أستاذة اللسانيات في جامعة تل أبيب، في كتابها المترجم في دار الفكر في دمشق                  
عدة سنوات، أن سياسة االغتيال السياسي ليست جديدة في إسرائيل، لقد استخدمتها داخل األراضـي               قبل  

المحتلة وخارجها منذ زمن طويل، بما في ذلك أثناء السنوات التي تلت اتفاقات أوسـلو المعقـودة فـي                   
  .1993أيلول من عام /سبتمبر

  
  إمكانية نجاح تدويل القضية 
ائن تشي باغتيال المؤسسة اإلسرائيلية للرمز الفلسطيني ياسر عرفات، تبـرز           بعد اإلشارة إلى دالئل وقر    

  . أسئلة حول إمكانية تدويل القضية لمحاسبة إسرائيل وغيرها ممن ساعدوها في ذلك
في محاولة اإلجابة عن ذلك، تأخذنا التفاصيل نحو عضوية فلسطين في األمم المتحدة، وتبعا لذلك نحـو                 

لى منظمات األمم المتحدة ذات الصلة، ومنها محكمة العدل الدولية، حيث هنـاك             حسم مسألة االنضمام إ   
بالذات يمكن خوض معركة تحقيق العدالة في اغتيال الرمز التـاريخي للحركـة الوطنيـة الفلـسطينية                 

  . المعاصرة
والواقع أن االنضمام لمحكمة العدل الدولية بات ضرورة ملحة، بغية خوض معركة للتخلص من رمـوز                
االحتالل، والوصول إلى أهداف الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة، ناهيك عن حقيقة أن طي صفحة              
جريمة بهذا الحجم والخطورة تعني أول ما تعني أن القيادة الفلسطينية ستظل تفـاوض تحـت إرهـاب                  

  . حكومة نتنياهو إلخضاع الفلسطينيين للشروط اإلسرائيلية
 المطالبة بوقف المفاوضات مع إسرائيل، وتدويل قضية اغتيـال ياسـر            ولهذا من حق الشعب الفلسطيني    

  .عرفات لَسْوق مجرمي الحرب اإلسرائيليين إلى العدالة الدولية، وهذا هو األهم في المدى المنظور
  16/11/2013، الجزيرة نت، الدوحة
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  استقالة الوفد المفاوض ورقة مستهلكة .40
  حازم عّياد

دها جون كيري للخروج بنتائج من المفاوضات التي مـر عليهـا االن اربعـة               تسعة اشهر المدة التي حد    
اشهر، وهي مفاوضات شابها الكثير من الغموض المترافق مع التعتيم، اما بيئة المفاوضات فهي ذاتها لم                
تتغير بل زادت سوءا مع اشتداد الهجمة االستيطانية في الضفة الغربية واالجراءات االسـتفزازية فـي                

  .التي اوصلت االمور الى حافة انتفاضة ثالثةالقدس 
اقدام االدارة االمريكية على تحريك المفاوضات جاء في سياق خدمة استراتيجيتها وسياستها المرتبكة في              

ففي الوقـت الـذي     ) paradox(اعقاب الربيع العربي، الخطوة االمريكية قدمت مفارقة غريبة ومحيرة          
 تحقيق االستقرار والحفاظ على اجواء التفاؤل بما يخدم اسـتراتيجيتها           سعت االدراة االمريكية من خاللها    

الهادفة الى تسكين المشهد االقليمي والسياسي، عملت المفاوضات على رفع وتيرة التوتر فـي المنطقـة                
وقربت الضفة الغربية من انتفاضة ثالثة مؤشراتها تزداد قوة يوما بعد يوم، لم تتعلم امريكا مـن دروس                  

، ظنا منها ان القيادة مختلفة، نعم القيادة الفلسطينية في رام اهللا مختلفة             2000ت كامب ديفيد عام     مفاوضا
  .ولكن الشعب الفلسطيني لم يتغير فهو الثابت الحقيقي بما يحمله من معتقدات وقيم وايمان بقضيته

 الشارع الفلـسطيني    في كل مرة تذهب السلطة في رام اهللا الى المفاوضات تقدم مبررات ال تحظى بقبول              
وال القوى والفصائل الفلسطينية، بل ان االستقالة التي قدمها الوفد المفاوض لم تقدم جديدا او تمثل نقطـة                  
تحول حتى في النهج او عملية التفاوض، ظهرت كمناورة هزيلة وتكرار لمشاهد الحديث المستمر عـن                

 بالنسبة للسياسة االمريكية التـي اسـتثمرت        استقالة الرئيس عباس، الذي راهن على مكانته كصمام امان        
الكثير في الضفة الغربية والسلطة القائمة في رام اهللا واستثمر معها االتحاد االوروبي الذي تحول بدوره                
الى اهم المانحين، التجربة اثبتت ان هذه الورقة لم توقف االستيطان او تمنع االحتالل من اقتحام االقصى                 

» اسـرائيل »ت ورقة مستهلكة، ال تأخذ على محمل الجد من االدراة االمريكيـة او            واستباحة ساحاته وبات  
وهي دليل على ان المفاوض يعيش عزلة عن الواقع الفلسطيني وانه فقد اوراقـه الميداينـة والقـدرات                  

  .الكامنة المؤثرة ولم يعد قادرا او يتقن التعامل معها حتى يوظفها
تجر عملية تقييم واحدة لهذا النهج ومخرجاته رغم كل االنتقادات          بعد مرور عشرين عاما على اوسلو لم        

والتحذيرات التي ترافقت مع صراعات وحروب خاضها الشعب الفلسطيني، فاستقالة الوفد ومجيء غيره             
  .لن يقدم جديدا ما لم تتم مراجعة النهج والمسار بأكمله

 حدود السلطة في رام اهللا بل تمتد الى كافة          العملية برمتها باتت بحاجة الى مراجعة شاملة ال تتوقف عند         
القطاعات والشرائح والقوى الفلسطينية، االمر بات بحاجة الى مؤتمر عام يوقف حالة النزيف الفلسطيني              
ويعيد صياغة الثوابت الفلسطينية ويقدم مراجعة وطنية للمرحلة التي طال امدها وامتدت االن اكثر مـن                

  .عشرين عاما
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 الشارع الفلسطيني تغيرت بل في االقليم والعالم، والهجمة الـصهيونية باتـت اكثـر               موازين القوى في  
شراسة وخطورة، ومؤسسات الشعب الفلسطيني وعلى رأسها منظمة التحرير تعيش حالة جمود وتكلـس              
ال تسمح بالخروج من المأزق وتشير بوضوح الى ان االستمرار في الـنهج التفاوضـي الحـالي بـات                   

  .يا ليس على الشعب الفلسطيني فقط بل على المتمسكين بهذا النهجمستحيال وكارث
منظمة التحرير بحاجة الى اصالح واالستراتيجية المتبعة بحاجة الى تقويم واعادة نظر وحالة االنفـراد               
والتفرد في ادارة العملية السياسية باتت مستحيلة في ظل تبدل موازين القوى وتنامي وتـراكم الخبـرات                 

  .ة خارج اطار منظمة التحريرالفلسطيني
اصالح منظمة التحرير بات امرا ضروريا، الخاسر فيه سيكون المتفردون بالقرار الـسياسي الرسـمي،               
منظمة التحرير منجز وطني بل عربي ليس حكرا على فئة او فصيل بل هي نتـاج تـضحيات الـشعب            

تـرحم مـن يتمـسكون بالماضـي        الفلسطيني دفع ثمنها من دمه وعرقة وتضحياته، وعجلة التاريخ لن           
  .ويراهنون على االمر الواقع وموازين قوة باتت تاريخا يدرس

التسوية ذاتها والبيئة االقليمية والدولية التي جاءت بها باتت من الماضي، الدفاع عنها كان امر شاقا لمن                 
دادت بإخفاقـاتهم   تبناها وخلف انقسامات كبيرة في الشارع الفلسطيني وهم االن يعيشون عزلة كبيـرة از             

وسوء ادارتهم للصراع التي تخلوا فيها عن الكثير من االسلحة، وكأننا نتعامل مع طبقة تنتمي الى فكـر                  
متناسـين حقيقـة    ) غرين بيس فلـسطينية   (سياسي مثالي او جمعية تدافع عن الحيتان واالحياء البحرية          

ء في مفاصل كثيـرة، لقـد تفـوق         الصراع وجوهره، مع العلم ان الخضر كانوا اكثر شراسة من هؤال          
في سلميتهم لدرجة انه لم يتبق شيء يفاوضـون عليـه اال            ) الخضر(المفاوضون وتجاوزوا غرين بيس     

  .المفاوضات ذاتها والطاولة التي يجلسون عليها
  17/7/2013، السبيل، عّمان
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 :كاريكاتير .41
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